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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΥΝ ΠΕ

1.1 Περιεχόμενα Ισολογισμού
1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης)

2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης
Δεκεμβρίου 2017 (Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ (παρ. 3 άρθρου 29)

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΩΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Γ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 άρθρου 29)
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Δ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017

Του
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΥΝ ΠΕ

ΟΣΔΕΛ Έκθεση Διαφάνειας 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
ΑΦΜ 096207020
2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα
300.795,47
Λοιπός Εξοπλισμός
22.530,91
Σύνολο
323.326,38
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

2016
314.458,21
26.082,06
340.540,27

18.936,71

2.773,53

18.936,71
342.263,09

2.773,53
343.313,80

4.293,00
4.293,00

4.293,00
4.293,00

346.556,09

347.606,80

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

1.265.308,90
16.218,78
6.311.869,21
7.593.396,89

940.383,67
116.373,97
6.432.135,32
7.488.892,96

Σύνολο κυκλοφορούντων

7.593.396,89

7.488.892,96

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Καθαρή θέση
Καταβεβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο

7.939.952,98

7.836.499,76

10.211,52
10.211,52

10.161,52
10.161,52

52.488,85
52.488,85
62.700,37

52.188,85
52.188,85
62.350,37

23.632,49
53.741,41
16.297,20
57.597,90
151.269,00

9.838,95
29.286,06
8.149,30
33.564,13
80.838,44

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών

55.194,11
7.670.789,50
7.725.983,61

0,00
7.693.310,95
7.693.310,95

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

7.939.952,98

7.836.499,76

Σύνολο
Σύνολο Παγίων
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Σύνολο
Σύνολο Καθαρής θέσης
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Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων

ΟΣΔΕΛ Έκθεση Διαφάνειας 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (κατά Λειτουργία)
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΥΝ ΠΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2017

2016

Κύκλος εργασιών
Μείον Δικαιώματα
Μικτό αποτέλεσμα

1.372.827,00
872.925,63
499.901,37

1.192.010,90
740.537,43
451.473,47

Πλέον λοιπά έσοδα

14.149,77
514.051,14
-560.504,90
-46.453,76
47.036,16
-582,40
0,00
0,00

270,00
451.743,47
-510.275,45
-58.531,98
59.144,86
-612,88
0,00
0,00

Έξοδα διοίκησης
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πλέον πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Κατάσταση Χρηματοροών (έμμεση μέθοδος)
2017
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
0,00
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων
20.786,35
-46.453,76
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
-25.667,41
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή απαιτήσεων
-224.770,04
103.103,22
Μεταβολή υποχρεώσεων
-121.666,82
Μείον:
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους
-582,40
0,00
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Σύνολο
-147.916,63

2016
0,00
19.911,22
-58.531,98
-38.620,76
-62.225,45
-515.273,18
-577.498,63
-612,88
0,00
-616.732,27

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου
Σύνολο
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα της
χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου
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-2.608,83

47.036,16
27.300,52

59.144,86
56.536,03

350,00
350,00

750,00
750,00

-120.266,11

-559.446,24

6.432.135,32
6.311.869,21

6.991.581,56
6.432.135,32
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Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο

-19.735,64

7

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ (παρ. 3 άρθρου 29)
1. Ο Οργανισμός λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2. Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.
3. Ο Οργανισμός εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και
κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου
4308/2014.
4. Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί
το λειτουργικό νόμισμα του Οργανισμού.
5. Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
6. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με
τον νόμο 4308/2014.
Β.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (παρ. 4 του άρθρου
29)
Ο Οργανισμός διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που
θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Γ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 άρθρου 29)
Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, ο Οργανισμός ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1. Τα

ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον
αποσβέσεις. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίρια αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή
απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

2. Τα λοιπά ενσώματα και άυλα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

10%

2

Άυλα πάγια

10%

3

Εξοπλισμός Η/Υ

20%

4

Έπιπλα και σκεύη

10%

5

Λοιπά πάγια

10%
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αποσβέσεις, και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες
απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα και άυλα πάγια
αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την
εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:
Συντελεστής
α/α
Περιγραφή
απόσβεσης

3. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων
περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης
αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
4. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά).
Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα
ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.
5. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο
κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους
κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.
6. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.
7. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το
διακανονισμό τους.
8. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό
των
μη
χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων,
συμπεριλαμβανομένων
των
προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία
προκύπτουν.
9. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του
δουλευμένου.
10.
Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών
αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:

και

οι

διορθώσεις

λαθών,

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της
καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και
λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των
λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
11.
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην
οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και
μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται
αναδρομικά.
Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Σελίδα

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Οργανισμός παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας
διατάξεως του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την
παρέκκλιση αυτή. Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας
παρεκκλίσεως.
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13.

Επίδικες υποθέσεις

Σχετικά με τις εκκρεμείς δίκες σήμερα του ΟΣΔΕΛ κατά τρίτων και τρίτων κατά του
ΟΣΔΕΛ, σας αναφέρουμε τα κάτωθι:
α) Ο Οσδελ έχει ασκήσει 25 αγωγές κατά επιχειρήσεων και οργανισμών για αποζημίωση λόγω
παράνομης αναπαραγωγής έργων του λόγου συνολικού ποσού 1.172.950 ευρώ σε κεφάλαιο
και 338.000 ευρώ περίπου σε τόκους.
β) Ο Οσδελ έχει ασκήσει 13 αγωγές κατά εισαγωγέων των τεχνικών μέσων, που αναφέρει το
άρθρο 18 του ν.2121/1993 για την καταβολή της σχετικής εύλογης αμοιβής, συνολικού
ποσού 606.290 ευρώ περίπου σε κεφάλαιο και 150.000 ευρώ σε τόκους.
γ) Κατά του ΟΣΔΕΛ έχουν ασκηθεί 3 αγωγές αποζημίωσης, συνολικού ποσού 2.986.100 ευρώ
σε κεφάλαιο και 244.000 ευρώ περίπου σε τόκους.
Μία μισθωτική για την εξέλιξη της οποίας δεν δύνανται να προβλεφθούν πιθανότητες.
Μία σχετική με την διανομή δικαιωμάτων που ήδη έχει απορριφθεί πρωτοδίκως και

αν

ασκηθεί έφεση αποκλείεται η έφεση να γίνει δεκτή και μία σχετική με την κατάργηση του
δικαιώματος των

εκδοτών να εισπράττουν την εύλογη αμοιβή

για την οποία υπάρχει η

πεποίθηση ότι οι πιθανότητες απόρριψης είναι πολύ περισσότερες από αυτές της

Σελίδα
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ευδοκίμησης.

ΟΣΔΕΛ Έκθεση Διαφάνειας 2017

Δ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Ενσώματα και άυλα πάγια

Σύνολο (Γ) (Α+Β)

Σύνολο
(Β)(3+4+5+6+7+8)

Λοιπά έξοδα
εγκατάστασης (8)

Λοιπός εξοπλισμός (7)

Εξοπλισμός
Τηλεπικοινωνιών (6)

Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές (5)

Έπιπλα (3)

Σύνολο (Α)
(1+2)

Γη (1)

Κτήρια (2)

Ιδιοχρησ/μενα ακίνητα

Μηχανές γραφείου (4)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων
παγίων και των άυλων παγίων. Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων παγίων.

Αποσβέσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις
01.01.2017
Αποσβέσεις 2017
Σωρευμένες αποσβέσεις
31.12.2017
Απομειώσεις
Σωρευμένες απομειώσεις
01.01.2017
Απομειώσεις 2017
Σωρευμένες απομειώσεις
31.12.2017
Απομειώσεις 2017
Σωρευμένες απομειώσεις
31.12.2017
Λογιστική αξία 31.12.2017
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0%
20.735,50
0,00
20.735,50
0,00
20.735,50

4%
0,00
343.761,43
0,00
343.761,43

ΣΥΝΟΛΟ Α
364.496,93
0,00
364.496,93
0,00
364.496,93

0,00
0,00

50.038,72
13.662,74

50.038,72
13.662,74

0,00

63.701,46

63.701,46

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.735,50

280.059,97

300.795,47

343.761,43

10%
0,00
9.633,73
0,00
9.633,73

10%
1.710,00
0,00
1.710,00
0,00
1.710,00

20%
36.905,79
891,51
37.797,30
0,00
37.797,30

10%
2.156,03
0,00
2.156,03
0,00
2.156,03

10%
58.008,85
289,93
58.298,78
0,00
58.298,78

0,00

0,00

82.332,34
1.138,37

0,00

3.594,22

9.633,73

20%
193.063,49
18.554,20
211.617,69
0,00
211.617,69

ΣΥΝΟΛΟ Β
301.477,89
19.735,64
321.213,53
0,00
321.213,53

ΣΥΝΟΛΟ Γ
665.974,82
19.735,64
685.710,46
0,00
685.710,46

190.289,96

2.391,02

272.622,30
7.123,61

322.661,02
20.786,35

192.680,98

279.745,91

343.447,37

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.467,62

342.263,09

87.064,93

22.530,91

18.936,71

Σελίδα

Συντελεστής απόσβεσης
Κόστος κτήσης έως 01.01.2017
Προσθήκες 2017 (31.12.2017)
Κόστος κτήσης έως 31.12.2017
Μειώσεις 2017 (31.12.2017)
Κόστος κτήσης έως 31.12.2017
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Αξία κτήσης

2. Μεταβατικοί λογαριασμοί σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή
σημασίας (παρ. 17 άρθρου 29)
Υπάρχουν σημαντικά κονδύλια μεταβατικών λογαριασμών στην περίοδο και είναι τα
εξής:
Μεταβατικοί λογαριασμοί που αφορούν δικαιώματα μη δουλευμένα δημιουργών
(μη συμβασιούχων): ποσό 2.825.640,19€.
Μεταβατικοί λογαριασμοί που αφορούν δικαιώματα μη δουλευμένα δημιουργών
(συμβασιούχων): ποσό 556.813,17€.
Μεταβατικοί λογαριασμοί που αφορούν δικαιώματα μη δουλευμένα εκδοτών
(συμβασιούχων): ποσό 459.846,38€.
Μεταβατικοί λογαριασμοί που αφορούν δικαιώματα μη δουλευμένα εκδοτών (μη
συμβασιούχων): ποσό 1.286.293,44€.
Μεταβατικοί λογαριασμοί που αφορούν δικαιώματα μη διανεμηθέντα: ποσό
2.542.196,32€.
3. Το ποσόν των χρεωστικών τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος
απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20. (παρ. 18 άρθρου
29)
Ποσόν: 582,40€.

4. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)
Ο μέσος όρος προσωπικού του Οργανισμού κατά την περίοδο 2017 ανήλθε σε 9 απασχολούμενους
(προηγούμενη χρήση 9). To μισθοδοτικό κόστος ανήλθε στα 281.332,43€.

5. Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή τους στο
Διοικητικό Συμβούλιο (παρ. 25 άρθρου 29)
Καταβλήθηκε συνολικά το ποσό των 7.300€.
6. Αμοιβές τρίτων
Οι αμοιβές τρίτων ανήλθαν στο ποσό των 132.772,76€. Τα συνολικά δικαιώματα ανήλθαν
στα 872.925,63€.
7. Οι παροχές τρίτων
Ανήλθαν στο ποσό των 24.612,11€.

10. Οι αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις του πάγιου εξοπλισμού ανήλθαν στα 20.786,35€.
ΟΣΔΕΛ Έκθεση Διαφάνειας 2017
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9. Διάφορα έξοδα
Ανήλθαν στο ποσό των 87.074,99€.
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8. Οι φόροι τέλη
Ανήλθαν στο ποσό των 13.926,26€.

11. Ο κύκλος εργασιών – Αποτέλεσμα Χρήσεως.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 1.375.549,10€. Από αυτά τα 1.273.837,53€ αφορούν
δικαιώματα εσωτερικού και τα 101.711,57€ δικαιώματα εξωτερικού. Οι πιστωτικοί τόκοι που
προήλθαν από τις προθεσμιακές καταθέσεις του Οργανισμού, ανήλθαν στο ποσό των
47.036,16€ μικτά. Τα έκτακτα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 2.722,10€. Τα έσοδα
επόμενων χρήσεων ανέρχονται στα 55.194,11 ευρώ.
12. Μέθοδος μετάβασης στα ΕΛΠ και επιπτώσεις στα κονδύλια των καταστάσεων
(άρθρο 37 παρ. 7 )
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31/12/2017, είναι οι
τρίτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα και σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014. Για τις περιόδους που
έληξαν έως και την 31/12/2014 η Εταιρεία παρουσίασε τις οικονομικές της καταστάσεις με
βάση τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγραφόταν από την ελληνική νομοθεσία (Ελληνικό
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο - ΕΓΛΣ).

Σελίδα
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α) Κονδύλια που παρέμειναν, παρόλο δεν αναγνωρίζονται στο λογιστικό πλαίσιο
των Ε.Λ.Π.
Ειδικότερα, σημειώνεται ότι το κονδύλι του ισολογισμού «Λοιπά άυλα» λογιστικής
(αναπόσβεστης) αξίας 18.936,71€ κατά την 31.12.2017 (2.773,53 την 31.12.2016) αφορά
στο κονδύλι «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως», βάσει των προβλέψεων του προηγούμενου
λογιστικού πλαισίου. Το σχετικό κονδύλι (αξίας κτήσης 211.617,69€) δεν αναγνωρίζεται στο
λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ αλλά παραμένει στον ισολογισμό δυνάμει της παραγράφου 5 του
άρθρου 37 του νόμου, μέχρι την ολοσχερή του απόσβεση με ετήσιο συντελεστή 10% επί
της αξίας κτήσης.
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Στον παρακάτω πίνακα γνωστοποιούνται συνοπτικά οι επιπτώσεις επί των
οικονομικών καταστάσεων από τη χρήση απαλλαγών:

Γνωστοποίηση χρήσεως απαλλαγών κατά τη μετάβαση

Κονδύλι

Απαλλαγή

Έξοδα
ιδρύσεως και
πρώτης
εγκαταστάσεως

Δύναται να
συνεχίσουν να
εμφανίζονται στον
ισολογισμό μετά
την 31η Δεκεμβρίου
2014 και μέχρι την
ολοσχερή
απόσβεσή τους,
βάσει των κείμενων
φορολογικών
διατάξεων .

β)
Κονδύλια
της
ανακατατάχθηκαν.

Επίπτωση επί του
Ισολογισμού σε €

Επίπτωση επί των
αποτελεσμάτων σε €

2017

2016

2017

2016

18.936,71

2.773,53

16.163,18

-1.285,65

προηγούμενης

περιόδου

2017

(συγκριτικής)

που

Σημειώνεται ότι τα κονδύλια των δικαιωμάτων, που δεν είχαν διανεμηθεί-καταβληθεί έως
την 31/12/2017 (ποσού ευρώ 7.670.789,50€ ) και εμφανίζονταν στο κονδύλι του
Παθητικού «Μεταβατικοί Λογαριασμοί» του δημοσιευθέντος Ισολογισμού του 2016,
αναταξινομήθηκαν ως εξής :
31/12/2017

31/12/2016

Σύνολο

55.194,11

0,00

7.670.789,50

7.693.310,95

7.725.983,61

7.693.310,95

Τα ανωτέρω έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2017, αναλύονται στους εξής λογαριασμούς :
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χρήσεως
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Μεταβατικοί
Λογ/μοι

56.01

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

56.01.00

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΜΗ
ΣΥΜΒ

56.01.02

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒ

556.813,17

56.02.00

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΣΥΜΒ

459.846,38

56.02.02

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΒ

56.01.99.017

ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2017

56.01.99.900

ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ

Σύνολο

2.825.640,00

1.286.293,44
542.528,25
1.999.668,07

7.670.789,50

γ) Εγγραφές προσαρμογής, οι οποίες εφαρμόσθηκαν επί των δημοσιευμένων
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν
στα Ε.Λ.Π. .
Περίοδος 1ης εφαρμογής : 1/1/2015 – 31/12/2015
Ημερομηνία μετάβασης : 31/12/2013
Ο ισολογισμός της ημερομηνίας μετάβασης (31/12/2013) καθώς και οι Οικονομικές
Καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου (1/1/2014- 31/12/2014) αναμορφώθηκαν βάσει των
προβλέψεων του Ν 4308/2014. Από την αναμόρφωση αυτή δεν προέκυψαν διαφορές που
αναγνωρίσθηκαν στην καθαρή θέση όσον αφορά τον Ισολογισμό μετάβασης, και στα
αποτελέσματα όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου.
Από την μετάβαση στα Ε.Λ.Π. δεν προέκυψαν διαφορές που επηρέασαν την καθαρή θέση ή
τα αποτελέσματα χρήσης της συγκρίσιμης περιόδου 2014.

Σελίδα
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13. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από
ένα κονδύλια του ισολογισμού ( άρθρο 29 παρ. 7)
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα
κονδύλια του ισολογισμού.

ΟΣΔΕΛ Έκθεση Διαφάνειας 2017
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1.2 Έκθεση για τις δραστηριότητες του φορολογικού έτους

1.2.1. Εισαγωγή -Επισκόπηση
Το κυρίαρχο θέμα στο έτος 2017 ήταν η ψήφιση του νέου νόμου για τη συλλογική διαχείριση
που θεσπίζει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των οργανισμών. Επιπρόσθετα καθιερώνεται αμοιβή
για τον δημόσιο δανεισμό που θα ορισθεί με προεδρικό διάταγμα και παράλληλα επήλθαν
σημαντικές αλλαγές στο θέμα της εύλογης αμοιβής με την ένταξη των ηλεκτρονικών
υπολογιστών, των εκτυπωτών και των ψηφιακών αποθηκευτικών μέσων. Επίσης ένα
σημαντικό και θετικό νέο είναι η έναρξη του προγράμματος αδειοδότησης αποκομμάτων
τύπου. Στο δικαστικό μέτωπο εκδόθηκε σημαντική απόφαση που αναγνωρίζει το δικαίωμα
εύλογης αμοιβής σε κινητά τηλέφωνα με το προϊσχύσαν δίκαιο. Για πρώτη φορά υλοποιήθηκε
ο κανονισμός χορηγιών με πρόσκληση ενδιαφέροντος και υποβολή προτάσεων. Περαιτέρω το
ΔΣ επεξεργάστηκε ένα πλήρως αναμορφωμένο και επικαιροποιημένο Κανονισμό Διανομής ο
οποίος εγκρίθηκε στην έκτακτη ΓΣ του Οκτωβρίου 2017. Τέλος κατά το 2017 συνεχίζεται η
επεξεργασία του σχεδίου οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ενιαία Ψηφιακή Αγορά.
Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του Οργανισμού και παρά τις αντίξοες συνθήκες
είχαμε αύξηση του συνολικού τζίρου σε σχέση με το 2016 κατά 15,00% και αύξηση και στις
εισπράξεις κατά 9,85% περίπου. Αντίστοιχα τα διαχειριστικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 6,71%
και ανήλθαν σε ποσοστό 27,39% επί των εσόδων ενώ τα πολιτιστικά και κοινωνικά έξοδα σε
ποσοστό 10,15%.
1.2.2 Σχέδιο νόμου για τη συλλογική διαχείριση
i.

Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού

Ο νόμος ενσωματώνει τη σχετική οδηγία 2016/24. Σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο της
λειτουργίας των οργανισμών ο νόμος προβλέπει μια σειρά διατάξεων που έχουν ως σκοπό τη
διασφάλιση της διαφάνειας, λογοδοσίας, συμμετοχής των δικαιούχων στη λήψη αποφάσεων
και αποτελεσματικής λειτουργίας των οργανισμών πάντα προς το συμφέρον των δικαιούχων.
Επιγραμματικά επισημαίνουμε ορισμένες σημαντικές αλλαγές που επιφέρει ο νέος νόμος στη
λειτουργία του ΟΣΔΕΛ:

Σελίδα
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α) Ενισχύεται ο ρόλος του εποπτικού συμβουλίου, το οποίο αποκτά αυξημένες ελεγκτικές και
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β) Επιβάλλεται ο οργανισμός να διαχειρίζεται τα έσοδα των δικαιούχων προς διανομή σε
χωριστό λογαριασμό από τα δικά του έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια επί των
εισπράξεων.
γ) Επιβάλλει ανώτατο όριο προμήθειας του οργανισμού το 25% για το έτος 2018, 22% για
το έτος 2019 και 20% για το έτος 2020 με δυνατότητα η ΓΣ να εγκρίνει εύλογη αύξηση
ύστερα από οικονομοτεχνική μελέτη.
δ) Προβλέπει σύντομους χρόνους για τη διανομή των εισπράξεων και διαδικασίες που πρέπει
να ακολουθεί ο οργανισμός για τον εντοπισμό των δικαιούχων και τη δυνατότητα να
διατίθενται τα αδιανέμητα ποσά για πολιτιστικούς σκοπούς ή για επενδύσεις.
ε) Επιβάλλει στον Οργανισμό να δημοσιεύσει ετήσια έκθεση διαφάνειας με πλήρη
απολογιστικά οικονομικά στοιχεία σε σχέση με τη διαχείριση των δικαιωμάτων και των
εσόδων.
στ) Προβλέπει αυξημένες υποχρεώσεις ως προς τη διαχείριση των αποθεματικών.
ζ) Προβλέπει διαδικασίες εξέτασης αιτημάτων/καταγγελιών των δικαιούχων τόσο από τους
ίδιους τους οργανισμούς όσο και από τον ΟΠΙ.
η) Προβλέπει αναγκαστικούς όρους στη σύμβαση ανάθεσης με την κατεύθυνση αυτές να
είναι ευέλικτες για τους δικαιούχους, να επιλέγουν εκείνοι ποια δικαιώματα θα αναθέσουν και
να μπορούν να αποδεσμευθούν με σύντομες διαδικασίες.
Ήδη στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Οκτωβρίου 2017 εγκρίθηκαν οι σχετικές αλλαγές
στο καταστατικό του ΟΣΔΕΛ ώστε να είναι σύμφωνο προς το νέο νόμο.
ii.

Εύλογη αμοιβή για ιδιωτική αναπαραγωγή

Σχετικά με την εύλογη αμοιβή ο νέος νόμος προέβλεπε την ένταξη στην κατηγορία των
τεχνικών μέσων αναπαραγωγής εντύπων οι εκτυπωτές και τα αποθηκευτικά μέσα με
χωρητικότητα έως ένα (1) Tbyte. Επίσης προβλέπεται εύλογη αμοιβή 2% επί της αξίας
εισαγωγής των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και των tablets και των smart phones με
μέγεθος μνήμης RAM άνω των 4 GB η οποία διανέμεται σε όλες τις κατηγορίες δημιουργών
και λοιπών δικαιούχων.
Όπως σας ενημερώσαμε και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Οκτωβρίου 2017 οι
συγκεκριμένες ρυθμίσεις είχαν ορισμένα σοβαρά προβλήματα: α) αναφορικά με τα

διότι δεν συμπεριλαμβάνονταν ως δικαιούχοι της εύλογης αμοιβής αν και αναμφισβήτητα
αναπαράγονται τραγούδια και ταινίες στα αποθηκευτικά αυτά μέσα.
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αποθηκευτικά μέσα με χωρητικότητα έως ένα (1) Tbyte, οι κατηγορίες δημιουργών και

β) το κριτήριο της μνήμης RAM με χωρητικότητα άνω των 4 GB, αποκλείει το μεγαλύτερο
μέρος των smart phones και σημαντικό μέρος των tablets, τα οποία έχουν χωρητικότητα 4
GB ή μικρότερη και καθιστά τη διάταξη αντίθετη με το ενωσιακό δίκαιο.
Παράλληλα ο ΣΕΠΕ (σύνδεσμος εταιρειών πληροφορικής) αντέδρασε έντονα για τις
παραπάνω διατάξεις και ζήτησε από την κυβέρνηση την αναστολή του νόμου με σκοπό να
επανεξετασθεί το θέμα στο πλαίσιο διαβούλευσης. Τελικά πρόσφατα με το άρθρο 37 του
ν.4540/2018 τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 18 ν.2121/1993 και διορθώθηκαν οι
παραπάνω αστοχίες. Πλέον υπάγονται οι υπολογιστές, τα τάμπλετ και τα κινητά ανεξαρτήτως
χωρητικότητας μνήμης, ενώ τα αποθηκευτικά μέσα υπόκεινται σε 6% και κατανέμονται σε
όλες τις κατηγορίες δικαιούχων. Και πάλι είχαμε εντονότατη αντίδραση από τον ΣΕΠΕ, που
αναπαρήχθη από έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης αλλά και τα κόμματα της
αντιπολίτευσης. Ο ΟΣΔΕΛ έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ισορροπήσει επικοινωνιακά
το θέμα.
iii.

Δημόσιος δανεισμός

Άλλη σημαντική εξέλιξη τον περασμένο χρόνο ήταν η αιφνιδιαστική ενέργεια της Υπουργού
Πολιτισμού να εντάξει στο νομοσχέδιο για τη συλλογική διαχείριση δύο διατάξεις με την
εισαγωγή εξαιρέσεων στα πνευματικά δικαιώματα για την εκπαίδευση και τον δημόσιο
δανεισμό. Χάρη στην έγκαιρη και έντονη αντίδραση του ΟΣΔΕΛ και όλων των σωματείων του
κλάδου του βιβλίου αποτράπηκε η εξαίρεση για την εκπαίδευση, όχι όμως και αυτή για τον
δημόσιο δανεισμό.
Με τη νέα διάταξη εξαιρούνται οι σχολικές και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες από κάθε υποχρέωση
αμοιβής για τους δανεισμούς ενώ προβλέπεται παράλληλα η έκδοση προεδρικού διατάγματος
που θα καθορίζει την αμοιβή για τις υπόλοιπες βιβλιοθήκες. Τέλος καταργείται η υποχρέωση
αμοιβής για το παρελθόν, κάτι που θεωρούμε ότι δεν είναι νόμιμο αφού προσκρούει σε
συνταγματικές αρχές.
Στις αρχές Σεπτεμβρίου η Υπουργός Πολιτισμού κάλεσε όλους τους σχετικούς φορείς
βιβλιοθηκών και δημιουργών και εκδοτών και ξεκίνησε η διαδικασία διαβούλευσης για τον
καθορισμό της αμοιβής. Δημιουργήθηκε και μια επιτροπή τεχνοκρατών στην οποία

στην Ελλάδα για πρώτη φορά σύστημα αμοιβής των δημιουργών και εκδοτών από τον
δημόσιο δανεισμό.
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συμμετέχει και ο Δ/ντής του ΟΣΔΕΛ. Αναμένεται εντός των επόμενων μηνών να ολοκληρωθεί

iv.
Το

Πρόγραμμα αδειοδότησης ΑΔΥΑ
πρόγραμμα

αδειοδότησης

αποκομμάτων

τύπου

(press

clippings)

σε

εταιρείες

αποδελτίωσης και στους πελάτες τους εξελίχθηκε ομαλά μέσα στο 2017. Οι εταιρείες
αποδελτίωσης υλοποιούν τη σύμβαση και προτρέπουν τους πελάτες τους να συμβληθούν με
τον ΟΣΔΕΛ. Μέσα στο 2017 χορηγήθηκαν περίπου 350 άδειες σε ισάριθμες εταιρείες και τα
έσοδα ανήλθαν σε 112.391 Ευρώ (έως τις 31/12/2017), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων
εισπράχθηκε μέσα στο 2017. Με την αδειοδότηση των εταιρειών δημοσίων σχέσεων και του
δημοσίου αναμένεται τα έσοδα για το 2018 να είναι σημαντικά αυξημένα.
v.

Δικαστική απόφαση (Huawei) για τα κινητά τηλέφωνα

Ήδη τα τελευταία χρόνια οι οργανισμοί από όλους τους χώρους από κοινού επιδιώκουν να
εισπράξουν εύλογη αμοιβή από τους εισαγωγείς κινητών τηλεφώνων. Η πρώτη απόφαση
ασφαλιστικών μέτρων ήταν ευνοϊκή για τους οργανισμούς, οι επόμενες δύο αρνητικές, με το
επιχείρημα μεταξύ άλλων ότι τα κινητά τηλέφωνα ανήκουν στην κατηγορία των υπολογιστών
που ρητά εξαιρούνται από τον νόμο. Πρόσφατα όμως εκδόθηκε για πρώτη φορά απόφαση
επί τακτικής αναγνωριστικής αγωγής από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η οποία
δέχθηκε ότι τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν συσκευές αναπαραγωγής έργων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συνεπώς υπάγονται στην υποχρέωση καταβολής εύλογης αμοιβής. Η
απόφαση ανέλυσε διεξοδικά την ευρωπαϊκή νομολογία και με παραπομπές σε αυτήν δέχθηκε
ορισμένους βασικούς κανόνες, όπως ότι η αποζημίωση είναι υποχρεωτική σε περίπτωση
υιοθέτησης εξαίρεσης, ότι δεν μπορεί να γίνεται διακριτική μεταχείριση και κάποιες συσκευές
να υπάγονται και άλλες να μην υπάγονται και ότι εξαιρέσεις από την αποζημίωση πρέπει να
ερμηνεύονται στενά – συσταλτικά. Επομένως η απόφαση αυτή είναι διπλά σημαντική, αφενός
ανοίγει τον δρόμο για να διεκδικηθούν αμοιβές από κινητά τηλέφωνα και αφετέρου αποτελεί
μια πολύ σοβαρή νομολογία για όλο το θεσμό της εύλογης αμοιβής. Προφανώς συνέβαλε
στην πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που ενέταξε και τα κινητά στην εύλογη αμοιβή χωρίς
προϋποθέσεις.
vi.

Πρόγραμμα χορηγιών

Τον Μάρτιο του 2017 το ΔΣ αποφάσισε για πρώτη φορά κανονισμό χορηγιών πολιτιστικών
δράσεων, ο οποίος αλλάζει ριζικά τον τρόπο που πραγματοποιεί πολιτιστικές ενισχύσεις ο

τον νέο κανονισμό ο ΟΣΔΕΛ α) καθορίζει τους στόχους και τις κατηγορίες πολιτιστικών
δράσεων που επιθυμεί να ενισχύσει κάθε περίοδο β) πραγματοποιεί ανοιχτή πρόσκληση
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ΟΣΔΕΛ. Στο παρελθόν ο ΟΣΔΕΛ ανέμενε την υποβολή αιτημάτων από οποιονδήποτε φορέα

ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων από οποιονδήποτε φορέα γ) θέτει κριτήρια για
την αξιολόγηση των προτάσεων δ) οι προτάσεις εξετάζονται από επιτροπή, της οποίας η
πλειοψηφία των μελών δεν αποτελούν στελέχη ή μέλη του ΔΣ του ΟΣΔΕΛ ε) τα
αποτελέσματα ανακοινώνονται δημόσια.
Τον περασμένο Ιούνιο υλοποιήθηκε για πρώτη φορά η διαδικασία αυτή. Τα αποτελέσματα
της διαδικασίας και οι επιλεγείσες δράσεις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΟΣΔΕΛ. Η
επιτροπή που εξέτασε τις προτάσεις και έκανε την εισήγηση στο ΔΣ αποτελείτο από τους
Θανάση Βαλτινό, Ιωάννη Καράκωστα, Θάνο Βερέμη, Θανάση Ψυχογιό και Γιωργανδρέα
Ζάννο.
vii.

Κανονισμός διανομής

Ο προηγούμενος κανονισμός διανομής είχε συνταχθεί προ είκοσι ετών και έκτοτε έγιναν
διάφορες αποσπασματικές προσθήκες και αλλαγές. Το ΔΣ αποφάσισε να τον επικαιροποιήσει
και ανέθεσε την επεξεργασία και κεντρική εισήγηση σε επιτροπή που απαρτίσθηκε από τα
μέλη του ΔΣ τον κ. Μιχάλη Γλαμπεδάκη, τον κ. Θάνο Ψυχογιό, τον κ. Νίκο Δαββέτα και τον
κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο. Η επιτροπή εργάσθηκε επί μήνες υποστηριζόμενη και από
στελέχη του ΟΣΔΕΛ, συνέταξε τον κανονισμό στο σύνολό του και εισηγήθηκε τα κρίσιμα
ζητήματα στο ΔΣ. Επισημαίνεται ότι αρκετά θέματα αποφασίσθηκαν λαμβάνοντας υπόψη την
πανελλήνια έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία ερευνών Public Issue. Ο κανονισμός διανομής
εγκρίθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Οκτωβρίου 2017. Ο νέος κανονισμός
υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην διανομή των εσόδων του 2016 (διανομή 2017). Από την
εμπειρία υλοποίησης προέκυψε ότι τα πανεπιστημιακά συγγράμματα αμείβονται δυσανάλογα
λίγο σε σχέση με τα σχολικά βιβλία, κάτι το οποίο επεσήμανε τον Μάιο του 2018 και το μέλος
του ΟΣΔΕΛ Γιώργος Παρίκος, εκπρόσωπος των εκδόσεων ΙΩΝ. Σχετικά το ΔΣ θα κάνει
εισήγηση διόρθωσης του προβλήματος αυτού στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και
παράλληλα θα προτείνει και ορισμένες δευτερεύουσας σημασίας τεχνικές βελτιώσεις ή
διευκρινίσεις .
viii.
Οδηγία για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά
Συνεχίζονται οι εργασίες στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για τη διαμόρφωση του σχεδίου
οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ενιαία Ψηφιακή Αγορά. Η οδηγία αυτή ρυθμίζει

σκοπούς που θα καταλαμβάνει και ψηφιακές χρήσεις. Πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη
προοπτική εφόσον δεν υπάρξουν απαραίτητες διασφαλίσεις στα ακόλουθα θέματα:
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διάφορα σημαντικά θέματα που έχουν άμεση σχέση με τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων

α) η εξαίρεση να μην αφορά συγγράμματα
β) η εξαίρεση να αφορά αποσπάσματα έργων και όχι ολόκληρα έργα
γ) η εξαίρεση να μην ισχύει στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να
καλυφθούν μέσω αδειοδότησης που προσφέρουν οι δικαιούχοι
δ) σε κάθε περίπτωση να είναι υποχρεωτική η καταβολή εύλογης αμοιβής στους δικαιούχους.
Άλλη εξαίρεση που εισάγεται είναι αυτή για την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων (Text and
Data Mining) για ερευνητικούς σκοπούς από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.
Επίσης προβλέπεται διαδικασία για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης βιβλίων εκτός
εμπορίου. Άλλη ενδιαφέρουσα ρύθμιση είναι η υποχρέωση όσων παρέχουν πλατφόρμες για
τη διακίνηση προστατευόμενων έργων να αδειοδοτούνται και να καταβάλουν δικαιώματα
στους δικαιούχους (π.χ. you tube). Προβλέπονται ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την αμοιβή
των δημιουργών και ερμηνευτών από κάθε χρήση του έργου τους. Τέλος με την οδηγία
διευκρινίζεται και το δικαίωμα των εκδοτών να συμμετέχουν στην εύλογη αμοιβή που τυχόν
προβλέπεται σύμφωνα με την οδηγία 2001/29 ή και με την νέα οδηγία.
Δυστυχώς ασκούνται πάρα πολλές πιέσεις προς τα νομοθετικά όργανα από διάφορες πλευρές
για την αποδυνάμωση της θέσης των δικαιούχων και τη διεύρυνση των εξαιρέσεων υπέρ της
εκπαίδευσης ή της εξόρυξης. Ο ΟΣΔΕΛ σε στενή συνεργασία με την IFRRO ενημερώνει και
πιέζει για την επικράτηση των θέσεων των δημιουργών και λοιπών δικαιούχων. Αναμένεται
ότι η οδηγία θα ψηφισθεί στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στην παρούσα θητεία του.

1.3 Πληροφορίες σχετικά με την άρνηση χορήγησης άδειας
Σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 22, δεν υπήρξε σχετική περίπτωση άρνησης χορήγησης άδειας

Σελίδα
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από τον Οργανισμό μας.
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1.4 Νομική Δομή και δομή διακυβέρνησης του Οργανισμού

1.4.1. Νομική Δομή

1. Ο ΟΣΔΕΛ έχει τη μορφή του αυτοδιαχειριζόμενου αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού και
εκπροσωπεί συγγραφείς και εκδότες.
2. Η οργανωτική δομή του και ο τρόπος

λειτουργίας του διέπεται από τις διατάξεις του

καταστατικού του, από τις διατάξεις του νόμου 1667/86 περί αστικών συνεταιρισμών, από τις
διατάξεις του ν. 4481/2017 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
3. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του Οργανισμού, αποτελεί εχέγγυο για την ουσιαστική
εξυπηρέτηση των σκοπών του Οργανισμού, που είναι η διαχείριση και προστασία των πνευματικών
δικαιωμάτων των συνεταίρων, αλλά και όλων των δικαιούχων που εκπροσωπεί.
4. Η λειτουργία του ΟΣΔΕΛ χαρακτηρίζεται από τις αρχές της συλλογικότητας, της δημοκρατικής
εκπροσώπησης, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του ισχυρού και αποτελεσματικού ελέγχου
στις πράξεις της διοίκησής του.
5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τα θεσμικά του όργανα, λαμβάνονται δημοκρατικά από
τους ίδιους τους συνεταίρους, οι οποίοι επιλέγουν επίσης δημοκρατικά και ταυτόχρονα
αντιπροσωπευτικά και τα όργανα διοίκησης και εποπτείας του συνεταιρισμού.
6. Ασφαλιστική δικλείδα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ΟΣΔΕΛ αποτελούν και οι διατάξεις,
που αφορούν στην ιδιότητα των συνεταίρων και στον αποκλεισμό αυτών από τον Οργανισμό.
Οι συγγραφείς και εκδότες για να αποκτήσουν την ιδιότητα των συνεταίρων πρέπει να έχουν
οπωσδήποτε συγγράψει έργα και οι εκδότες να έχουν ασκήσει την εμπορική αυτή δραστηριότητα
με κάποιο ελάχιστο τζίρο. Έτσι οι συνεταίροι –μέλη θα έχουν την γνώση και την εμπειρία για την
ουσιαστική συμμετοχή τους στην λήψη των αποφάσεων.
Αποκλείονται επίσης τα μέλη που έπαυσαν να έχουν τις προϋποθέσεις

εγγραφής έτσι ώστε ο

συνεταιρισμός να λειτουργεί με ασφάλεια ως προς την υλοποίηση των σκοπών του.

τους δικαιώματα και συγκεκριμένα εισπράττει τα πνευματικά δικαιώματα των προαναφερόμενων
δικαιούχων οι οποίοι του έχουν αναθέσει τη διαχείριση, διανέμει τα εισπραχθέντα δικαιώματα,
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7. Ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπεί, όπως προαναφέρθηκε, τους εκδότες βιβλίων και εφημερίδων καθώς και

προβαίνει

σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των

δικαιωμάτων των δικαιούχων, συνάπτει συλλογικές συμβάσεις με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις
των χρηστών για τον καθορισμό των ελαχίστων ορίων της ποσοστιαίας αμοιβής και των όρων
εκμετάλλευσης των έργων, συνάπτει συμβάσεις αμοιβαιότητας με αλλοδαπούς οργανισμούς για τη
διαχείριση, είσπραξη και διανομή των δικαιωμάτων, παρέχει κοινωνικές, πολιτιστικές ή
εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς όφελος των δικαιούχων κλπ.
8. Τα δικαιώματα που κατά τα άνω διαχειρίζεται και προστατεύει ο ΟΣΔΕΛ αφορούν την είσπραξη
της εύλογης αμοιβής για ιδιωτική χρήση, την εκμίσθωση και δημόσιο δανεισμό αντιτύπων των
έργων, την μετάδοση ή αναμετάδοση έργων στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, την
δημόσια εκτέλεση, την αναπαραγωγή έργων
τεχνικά μέσα, την

σε χαρτί με φωτοτυπικά μηχανήματα ή ανάλογα

φωτοτυπική και ψηφιακή αναπαραγωγή και διάθεση στο κοινό άρθρων

εφημερίδων ή περιοδικών (αποκόμματα τύπου), την ψηφιακή αναπαραγωγή έργων από
βιβλιοθήκες για χρήση αποκλειστικά σε τερματικά που βρίσκονται μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης,
την αναπαραγωγή και ηλεκτρονική διάθεση στο κοινό έργων που βρίσκονται εκτός εμπορίου, την
αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας και σελιδοποίησης των έργων των εκδοτών.
9. Ο Οργανισμός

διοικείται από

τα θεσμικά του όργανα

και συγκεκριμένα από την ΓΣ το

διοικητικό συμβούλιο και το εποπτικό συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο
και λαμβάνει αποφάσεις για τα σημαντικά θέματα που αναφέρονται στον νόμο και στο
καταστατικό όπως αυτά της εκλογής των θεσμικών οργάνων, του καθορισμού του ύψους των
εξόδων διαχείρισης, της παράταση της διάρκειας, της διάλυσης του Οργανισμού, του τρόπου
διανομής των δικαιωμάτων, της

έγκρισης των οικονομικών θεμάτων και

της εισδοχής νέων

συνεταίρων, της χρήσης των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν κλπ.
10. Το διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται από την γενική συνέλευση διοικεί τον οργανισμό με
βάση την δημοκρατική αρχή και το εποπτικό συμβούλιο που εκλέγεται επίσης από την ΓΣ ελέγχει
ουσιαστικά και αποτελεσματικά τις πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, του διευθυντού και του
Συνεταιρισμού. Τα μέλη του ΔΣ και του εποπτικού συμβουλίου σε κάθε χρήση δηλώνουν ότι δεν
έχουν τα ασυμβίβαστα που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή δεν έχουν εκείνες τις ιδιότητες που μπορεί
να βλάψουν τα συμφέροντα του οργανισμού.

αναφέρονται αναλυτικά στα σχετικά άρθρα του καταστατικού του ΟΣΔΕΛ.
11. Στο διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπούνται οι συνεταίροι διαμέσου 4 επαγγελματικών ομάδων
που είναι
ΟΣΔΕΛ Έκθεση Διαφάνειας 2017
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λειτουργίας του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου

Σελίδα

Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος

Η Ομάδα 1 : Συγγραφείς και Μεταφραστές λογοτεχνικών έργων.
Η Ομάδα 2 : Συγγραφείς Μεταφραστές και δημοσιογράφοι κάθε άλλων (πλην λογοτεχνικών)
έργων του λόγου ή επιστήμης.
Η Ομάδα 3 : Εκδότες λογοτεχνικών έργων.
Η Ομάδα 4 : Εκδότες βιβλίων κάθε άλλων (πλην λογοτεχνικών) έργων του λόγου ή επιστήμης και
εκδότες εφημερίδων.
Το καταστατικό στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία, που αφορούν στην παραπάνω δομή και
διακυβέρνηση είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Σελίδα
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(https://www.osdel.gr/uploads/files/katastatiko-20180110.pdf)
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1.4.2 Διακυβέρνηση του ΟΣΔΕΛ

1.4.2.1 Γενική Συνέλευση

1.4.2.1.1 Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Οργανισμού και στην

αποκλειστική της

αρμοδιότητα υπάγονται:
α) η τροποποίηση του καταστατικού,
β. η εκλογή και η παύση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των μελών του εποπτικού
συμβουλίου,
γ) η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του Οργανισμού,
δ) ο τρόπος διανομής των δικαιωμάτων και η έγκριση του κανονισμού διανομής για τα
εισπραττόμενα δικαιώματα και για την αμοιβή του άρθρου 18 του νόμου 2121/93,
ε) η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης,
στ) η έγκριση του προϋπολογισμού και του προγράμματος δράσης,
ζ) η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου,
η) η έγκριση της εισδοχής νέων συνεταίρων και της απονομής της ιδιότητας του συνεταίρου
σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού,
θ) οι βασικές αρχές για τη χρήση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν,
ι) η επενδυτική πολιτική για τα έσοδα από τα δικαιώματα και για τα έσοδα που προκύπτουν από
την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 4 του άρθρου 17
και την παράγραφο 7 του άρθρου 19, του νόμου 4481/2017 περί συλλογικής διαχείρισης
δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
ια) οι κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί εσόδων που προκύπτουν από την

δικαιωμάτων,
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πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών
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επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 18, του νόμου 4481/2017

ιβ) η χρήση των εσόδων από τα δικαιώματα και των εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση
εσόδων από τα δικαιώματα ως προς τον τρόπο, τον χρόνο ή οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια,
ιγ) η

χρήση ανά περίπτωση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν, εντός των

βασικών αρχών της περίπτωσης (θ) του παρόντος που έχουν ήδη αποφασιστεί,
ιδ) η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών
καταστάσεων,
ιε) ο σχηματισμός αποθεματικού πρόνοιας και άλλων ειδικών και έκτακτων αποθεματικών,
ιστ) η συμμετοχή σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης ή και Προστασίας ή σε άλλο συναφές
νομικό πρόσωπο, καθώς και η αποχώρηση από αυτά καθώς και η έγκριση συγχωνεύσεων και
συμμαχιών, σύστασης θυγατρικών και εξαγοράς άλλων οντοτήτων ή απόκτησης μετοχών ή
δικαιωμάτων σε άλλες οντότητες,
ιζ) ο διορισμός και η απομάκρυνση των ορκωτών εκλεκτών και η έγκριση της ετήσιας έκθεσης
διαφάνειας,
ιη) οποιοδήποτε επιπλέον ζήτημα που προβλέπεται στον Νόμο ή στο καταστατικό .

1.4.2.2 Εποπτικό Συμβούλιο

1. Ο ΟΣΔΕΛ διαθέτει εποπτικό συμβούλιο, το οποίο παρακολουθεί τις δραστηριότητες και τις
ενέργειες

των

φυσικών

ή

νομικών

προσώπων

που

διαχειρίζονται

τις

επιχειρηματικές

δραστηριότητες του οργανισμού. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου είναι τρία (3) και η διάρκεια
της θητείας του είναι τρία (3) έτη.
2. Κάθε μέλος του εποπτικού συμβουλίου του ΟΣΔΕΛ υποβάλλει στη γενική συνέλευση των
μελών, ετήσια ατομική δήλωση σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων, η οποία περιέχει τις
πληροφορίες που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31.
3. Το εποπτικό συμβούλιο του ΟΣΔΕΛ συνέρχεται τακτικά και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον

δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 9,
ΟΣΔΕΛ Έκθεση Διαφάνειας 2017
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τέσσερις (4) φορές ετησίως και έχει τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες:

β) την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και της εκτέλεσης των καθηκόντων των μελών του
διοικητικού συμβουλίου, του γενικού διευθυντή ή και των διευθυντών.
γ) την παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μελών και
ιδίως, των αρμοδιοτήτων που παρατίθενται στις περιπτώσεις γ΄ έως στ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 9,
δ) την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 54 και του καταστατικού.
4. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να ζητά από τα πρόσωπα
που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 οποιεσδήποτε πληροφορίες, στοιχεία,
βιβλία ή έγγραφα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, που απαιτούνται για την εκπλήρωση
των σκοπών της παραγράφου 4.
5. Το εποπτικό συμβούλιο υποβάλλει τουλάχιστον άπαξ ετησίως στη γενική συνέλευση των μελών
έκθεση σχετικά με την άσκηση των εξουσιών του.
6. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή γενικός διευθυντής ή διευθυντής δεν μπορεί να μετέχει
στο εποπτικό συμβούλιο. Απαγορεύεται να είναι σύζυγοι ή να έχουν μεταξύ τους οποιαδήποτε
συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής ή
διευθυντής με τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ευθύνονται
για κάθε πταίσμα. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών μπορεί τα μέλη του εποπτικού
συμβουλίου να απαλλάσσονται της ευθύνης τους.
7. Η εκπροσώπηση των διαφορετικών κατηγοριών μελών του Οργανισμού στο εποπτικό
συμβούλιο είναι δίκαιη και ισορροπημένη. Για την εκλογή του Εποπτικού Συμβουλίου οι
συγγραφείς ανεξάρτητα από επαγγελματική ομάδα εκπροσωπούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και
αντίστοιχα οι εκδότες. Όλα τα μέλη του Οργανισμού ανεξαρτήτως ιδιότητας εκπροσωπούνται
επίσης από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Από το ψηφοδέλτιο των συγγραφέων εκλέγεται ένας (1)
υποψήφιος ως τακτικό μέλος και ένας (1) ως αναπληρωματικό. Αντίστοιχα από το ψηφοδέλτιο των
εκδοτών εκλέγεται ένας (1) υποψήφιος ως τακτικό μέλος και ένας (1) ως αναπληρωματικό. Από το
συνολικό ψηφοδέλτιο που εκπροσωπεί όλες τις επαγγελματικές ομάδες εκλέγεται ένας (1)

Σελίδα

28

υποψήφιος ως τακτικό μέλος και ένας (1) ως αναπληρωματικό.
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Ραγιά 'Αννυ, Εκδόσεις Μέλισσα

Σωτηριάδου Κλαίτη, Συγγραφέας
Παρίκος Γεώργιος, Εκδόσεις ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ – ΣΙΑ Ο.Ε., ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΛΑ
ΠΑΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ΠΑΡΙΚΟΣ Γ Ι ΣΙΑ Ε.Ε.
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Μέλη Εποπτικού

Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου του Οργανισμού είναι:
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1.4.2.3 Διοικητικό Συμβούλιο
Η διακυβέρνηση του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης έργων του Λόγου Συν ΠΕ είναι
αρμοδιότητα και ευθύνη του Διοικητικού του Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από έντεκα
μέλη, που εκλέγονται απευθείας από την Γενική Συνέλευση.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 ήταν τα κάτωθι:

Προέδρος του Δ.Σ.
Καρατζάς Αντώνιος

Αντιπροέδρος του Δ.Σ.
Βιστωνίτης Αναστάσιος

Γραμματέας
Κατσουλάρης Κωνσταντίνος

Ταμίας

Σελίδα
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Χατζηανδρέου Αντιγόνη
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Δημητρούλια Ξανθίππη, Συγγραφέας
Πανουργιά Μαριλένα, Εκδόσεις 'Ικαρος

Μέλη Δ.Σ.

Ψυχογιός Χ. Αθανάσιος, Εκδόσεις Ψυχογιός
Κωνστανταρόπουλος Ιωάννης, Εκδόσεις Μίνωας
Δρακονταειδής Φίλιππος, Συγγραφέας
Χαιρετάκης Εμμανουήλ, Συγγραφέας
Ψυχογιός Β. Θάνος, Εκδόσεις Καρδαμίτσα

Διεύθυνση

Σελίδα
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Γεώργιος-Ανδρέας
Ζάννος
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1.4.2.4 Οργανωτική Δομή του Οργανισμού
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Παρατίθεται οργανόγραμμα που απεικονίζει την οργανωτική-διοικητική δομή του Οργανισμού:
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Γενική
Συνέλευση

Εποπτικό
Συμβούλιο

Διοικητικό
Συμβούλιο

Διεύθυνση

Γραμματεία
Διοίκησης
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Τμήμα Εσόδων

Τμήμα
Συμβασιούχων
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ΙΤ/Τμήμα
Διανομής

Σελίδα

Λογιστήριο

Νομικό Τμήμα

1.5 Πληροφορίες άλλων οντοτήτων
Ο Οργανισμός δεν ανήκει ή ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει από οποιοδήποτε
άλλο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, ή Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης (ΑΟΔ) ή νομική
οντότητα οποιασδήποτε μορφής.
Ο Οργανισμός επίσης δεν ελέγχει άμεσα ή έμμεσα εν όλω ή εν μέρει οποιοδήποτε άλλο
Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης (ΑΟΔ) ή νομική οντότητα
οποιασδήποτε μορφής.

1.6 Αμοιβές Εποπτικού, ΔΣ και Διεύθυνσης
Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά, που έλαβαν για τη διαχειριστική χρήση 2017,
τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθυντής του
Οργανισμού.
Να τονιστεί το γεγονός ότι στις 24 Οκτωβρίου 2017, έλαβαν χώρα οι αρχαιρεσίες του
Οργανισμού, που οδήγησαν σε διαφοροποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Από το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο αποχώρησαν οι κάτωθι:
•

Μπαλιάτσας Δημήτριος

•

Γλαμπεδάκης Μιχαήλ

•

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

•

Δαββέτας Νικόλαος

•

Χουλιάρας Γεώργιος

Αναλυτικά οι αμοιβές των μελών που αποχώρησαν από τον Οργανισμό είναι οι εξής:
Ο κος Μπαλιάτσας Δημήτριος εισέπραξε από τον Οργανισμό το μικτό ποσό των 500,00€ για
την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και το ποσό των 365,25€ ως
δικαιώματα του για τις εκδόσεις Έννοια.
Ο κος Γλαμπεδάκης Μιχαήλ εισέπραξε από τον Οργανισμό το μικτό ποσό των 1.100,00€ ως

Ο κος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος έλαβε το μικτό ποσό των 500,00€ για την συμμετοχή
του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Ο εκδοτικός οίκος ΔΙΟΠΤΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΟΣΔΕΛ Έκθεση Διαφάνειας 2017
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δικαιώματα του ενώ δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό για την συμμετοχή του στο Διοικητικό

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της οποίας είναι νόμιμος εκπρόσωπος εισέπραξε το ποσό των 3.145,46€ ως πνευματικά
δικαιώματα.
Ο κος Δαββέτας Νικόλαος εισέπραξε από τον Οργανισμό το μικτό ποσό των 600,00€ για την
συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και το ποσό των 168,71€ ως
πνευματικά δικαιώματα.
Ο κος Χουλιάρας Γεώργιος εισέπραξε από τον Οργανισμό το μικτό ποσό των 800,00€ για
την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και δεν εισέπραξε οποιοδήποτε
ποσό ως πνευματικά δικαιώματα.
Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και οι αμοιβές που έλαβαν από τον Οργανισμό
κατά το έτος 2017, είναι οι εξής:
Μέλη νέου Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, κος Καρατζάς Αντώνιος δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό για την
συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Ο εκδοτικός οίκος ΝΟΜΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΕΠ/ΣΕΩΝ, του οποίου είναι νόμιμος
εκπρόσωπος δεν εισέπραξε οποιοδήποτε ποσό ως πνευματικά δικαιώματα.
Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ, κος Βιστωνίτης Αναστάσιος έλαβε το μικτό ποσό των 1.100,00€ για
την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και δεν εισέπραξε οποιοδήποτε
ποσό για πνευματικά δικαιώματα ως δημιουργός.
Η ταμίας του Οργανισμού, κα Χατζηανδρέου Ντινά, έλαβε το μικτό ποσό των 1.000,00€ για
τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Ο εκδοτικός οίκος ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, της οποίας είναι νόμιμος
εκπρόσωπος εισέπραξε το ποσό των 453,37€ ως πνευματικά δικαιώματα. Τέλος, εισέπραξε το
μικτό ποσό των 50,00€, που αφορούσε δικαιώματά της ως δημιουργός.
Ο Γραμματέας του Οργανισμού κος Κατσουλάρης Κωνσταντίνος δεν έλαβε οποιοδήποτε
ποσό για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Εισέπραξε επίσης, το
μικτό ποσό των 100,00€ που αφορούσε δικαιώματά του ως δημιουργός.
Το μέλος του ΔΣ κα Δημητρούλια Ξανθίππη, δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό για την
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συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Εισέπραξε επίσης, το μικτό ποσό των
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Το μέλος του ΔΣ, κος Δρακονταειδής Φίλιππος δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό για την
συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Δεν εισέπραξε επίσης, οποιοδήποτε
ποσό από πνευματικά δικαιώματα ως δημιουργός.
Το μέλος του ΔΣ, κος Κωνστανταρόπουλος Ιωάννης, έλαβε το μικτό ποσό των 900,00€ για
την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Ο εκδοτικός οίκος ΜΙΝΩΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, του οποίου είναι νόμιμος εκπρόσωπος δεν εισέπραξε
οποιοδήποτε ποσό ως πνευματικά δικαιώματα.
Το μέλος του ΔΣ, κα Πανουργιά Μαριλένα, δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό για την συμμετοχή
της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Ο εκδοτικός οίκος ΙΚΑΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ – Ν
ΚΑΡΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ, της οποίας είναι νόμιμος εκπρόσωπος, εισέπραξε το ποσό των 1.150,10€
ως πνευματικά δικαιώματα.
Το μέλος του ΔΣ κος Ψυχογιός Αθανάσιος του Χαραλάμπους, έλαβε το μικτό ποσό των
900,00€ για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Ο εκδοτικός οίκος
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, του οποίου είναι νόμιμος εκπρόσωπος
εισέπραξε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος το ποσό των 9.127,07€ ως πνευματικά
δικαιώματα.
Το μέλος του ΔΣ κος Ψυχογιός Αθανάσιος του Βασιλείου, έλαβε το μικτό ποσό των
1.000,00€ για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Ο εκδοτικός οίκος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ), του οποίου είναι νόμιμος εκπρόσωπος
εισέπραξε το ποσό των 3.801,13€ ως πνευματικά δικαιώματα.
Το μέλος του ΔΣ κος Χαιρετάκης Εμμανουήλ, δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό για την
συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Δεν εισέπραξε επίσης, οποιοδήποτε
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Εποπτικό Συμβούλιο
Στις 24 Οκτωβρίου 2017, έλαβαν χώρα οι αρχαιρεσίες του Οργανισμού, που οδήγησαν σε
διαφοροποίηση και του Εποπτικού Συμβουλίου.
Τα παλαιά μέλη του εποπτικού Συμβουλίου ήταν η κα Ραγιά Ουρανία, ο κος Ντουντούμης
Ιωάννης και ο κος Πιλάβιος Νίκος. Από τους προαναφερθέντες αποχώρησαν ο κος Πιλάβιος και ο
κος Ντουντούμης ενώ παρέμεινε η κα Ραγιά.
Το παλαιό μέλος του εποπτικού κος Ντουντούμης Ιωάννης δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό για
την συμμετοχή του στο Εποπτικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Ο εκδοτικός οίκος ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του οποίου είναι νόμιμος εκπρόσωπος εισέπραξε το ποσό των 61,18€ ως
πνευματικά δικαιώματα.
Το παλαιό μέλος του εποπτικού κος Πιλάβιος Νίκος δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό για την
συμμετοχή του στο Εποπτικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Εισέπραξε επίσης, το μικτό ποσό των
100,00€ που αφορούσε δικαιώματά του ως δημιουργός.
Το μέλος του εποπτικού κα Ραγιά Ουρανία-Ιουλία, δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό για την
συμμετοχή της στο Εποπτικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Ο εκδοτικός οίκος ΡΑΓΙΑ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.
της οποίας είναι νόμιμος εκπρόσωπος εισέπραξε το ποσό των 1.770.01€ ως πνευματικά
δικαιώματα.
Το μέλος του εποπτικού κα Σωτηριάδου Κλεάνθη-Ισμήνη, δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό για
την συμμετοχή της στο Εποπτικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Εισέπραξε επίσης, το μικτό ποσό
των 50,00€ που αφορούσε δικαιώματά της ως δημιουργός.
Το μέλος του εποπτικού κος Ο Παρίκος Γεώργιος, δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό για την
συμμετοχή του στο Εποπτικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Οι εκδοτικοί οίκοι ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ –
ΣΙΑ Ο.Ε., ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ΠΑΡΙΚΟΣ Γ Ι ΣΙΑ Ε.Ε., των οποίων είναι
νόμιμος εκπρόσωπος εισέπραξαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος τα ποσά των 149.28€,
46,41€, και 1.440,25 αντίστοιχα ως πνευματικά δικαιώματα. Τέλος, εισέπραξε το μικτό ποσό των
460,43€ που αφορούσε δικαιώματά του ως δημιουργός.
Διεύθυνση

στον Οργανισμό. Εισέπραξε επίσης, το μικτό ποσό των 3.489,00 € για έξοδα παραστάσεων σε
δίκες του Οργανισμού.
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Ο Διευθυντής του Οργανισμού κος Ζάννος Γεώργιος-Ανδρέας, έλαβε το μικτό ποσό των

2. ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
2.1 Έσοδα του Οργανισμού
Οι πηγές εσόδων του ΟΣΔΕΛ είναι οι κάτωθι:
Εύλογη αμοιβή η οποία καθορίζεται με βάση τον Ν. 4481/2017 ως εξής:
Σε 4% της αξίας των φωτοτυπικών συσκευών, των σαρωτών, των εκτυπωτών του χαρτιού
κατάλληλου για φωτοτυπίες, καθώς και των αποθηκευτικών μέσων χωρητικότητας κάτω του 1
TByte. Η αμοιβή κατανέμεται εξ ημισείας μεταξύ των πνευματικών δημιουργών (50%) και των
εκδοτών εντύπων (50%). Στην έννοια των φωτοτυπικών συσκευών συμπεριλαμβάνεται και κάθε
πολυμηχάνημα το οποίο έχει τη δυνατότητα φωτοαντιγραφικής αναπαραγωγής.
Σε 6% της αξίας, για τις συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, μαγνητικές
ταινίες ή άλλους υλικούς φορείς πρόσφορους για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και
εικόνας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι υλικοί φορείς ψηφιακής αντιγραφής εκτός των
αποθηκευτικών μέσων χωρητικότητας κάτω του 1 TByte όπως επίσης και για συσκευές ή
εξαρτήματα ανεξάρτητα εάν λειτουργούν σε συνάρτηση ή μη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και
χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή αντιγραφή, μετεγγραφή ή με άλλο τρόπο αναπαραγωγή. Η
αμοιβή κατανέμεται κατά 55% στους πνευματικούς δημιουργούς, 25% στους ερμηνευτές ή
εκτελεστές καλλιτέχνες και 20% στους παραγωγούς γραμμένων μαγνητικών ταινιών ή άλλων
γραμμένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας.
Σε 2% της αξίας, για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στους οποίους συμπεριλαμβάνονται
και οι δικτυωμένες φορητές συσκευές (tablets) με μέγεθος εσωτερικής μνήμης τυχαίας
προσπέλασης (RAM) άνω των 4 GB. Η αμοιβή κατανέμεται στους πνευματικούς δημιουργούς,
στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, στους παραγωγούς γραμμένων μαγνητικών ταινιών ή
άλλων γραμμένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας και στους εκδότες εντύπων.
Αδειοδότηση
Λέγοντας αδειοδότηση εννοούμε τη παραχώρηση άδειας για τη νόμιμη αναπαραγωγή και
χρήση αντιγράφων (μέχρι 20% ενός βιβλίου) για ανάγνωση ή διανομή στους σπουδαστές αλλά και

Σελίδα

αναφέρουμε ότι οποιαδήποτε αναπαραγωγή χωρίς άδεια είναι παράνομη.

38

στο εκπαιδευτικό ή διοικητικό προσωπικό- ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Θα πρέπει να
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Επιπλέον, με την αδειοδότηση νομιμοποιούνται και εξυπηρετούνται ανάγκες των ιδρυμάτων ως
προς την εκπαιδευτική τους διαδικασία αλλά παράλληλα αποζημιώνονται οι συγγραφείς και οι
εκδότες για την χρήση των έργων τους, οπότε ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται η δημιουργία νέων
έργων. Η αδειοδότηση αφορά προς το παρόν εκπαιδευτικούς οργανισμούς του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα -πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης- ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ, ΙΕΚ,
ΚΕΚ, ΚΕ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ, κ.α.- συμπεριλαμβανομένων των φροντιστηρίων. Μελλοντικά
θα επεκταθεί η λειτουργία της για να καλύψει ιδιωτικές επιχειρήσεις, βιβλιοθήκες κλπ.
ΕΣΟΔΑ 2017

ΕΥΛΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗ
4%
Κατηγορία Είδος 2%
Εξουσίας Χρήσης ΑΕΠΙ 6%
ΑΘΗΝΑ 6%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΛΟΓΗΣ (Α)
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Κατηγορία Είδος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Εξουσίας Χρήσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ(ΑΠΚΥ)
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ
PRESS CLIPPING
ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Β)
ΛΟΙΠΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ
ΛΟΙΠΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ (Γ)
ΣΥΝΟΛΑ Α+Β+Γ
ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ (Δ)

1.144.237,91
0,00
1.719,11
6.739,21
1.152.696,23

19.282,40
0,00
55.768,39
82.429,17
5.453,25
57.197,56
220.130,77

2.722,10
2.722,10
1.375.549,10
47.036,16
1.422.585,26
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4%
1.144.237,91

6%
8.458,32
2%

0,00

ΕΥΛΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: 138.197,56€
PRESS CLIPPING: 57.197,56

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 19.828,40€

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ: 5.453,25€
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: 0,00 €
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Τα έσοδα που προέκυψαν από την επένδυση των εσόδων του Οργανισμού μέσω προθεσμιακών
λογαριασμών, ανήλθαν στο μικτό ποσό των 47.036,16€. Σε αυτά τα έσοδα έχει γίνει
παρακράτηση από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα 15% επί του μικτού ποσού, που αφορά φόρο
τόκων των προθεσμιακών λογαριασμών.
Όλα τα παραπάνω έσοδα, καλύπτουν τα διαχειριστικά έξοδα του Οργανισμού, τις κοινωνικές-
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2.2 Κόστος Διαχείρισης του Οργανισμού
2.2.1 Έξοδα Διαχείρισης 2017
Έξοδα 2017
Περιγραφή

Ποσό σε €

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού

281.332,43

Αμοιβές & έξοδα Δικηγόρων

46.921,08

Αμοιβές Δικασ. Επιμελητών

395,00

Αμοιβές ελεγκτών ορκωτών & συμβούλων

17.424,00

Αμοιβές Λοιπών

606,50

Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου

7.300,00

Αμοιβές Τρίτων

9.648,31

Έρευνες – Μελέτες

20.350,00

Μηχανογραφική επεξεργασία

3.805,50

Μεταφράσεις

108,00

Λοιπές αμοιβές τρίτων

26.214,37

Παροχές τρίτων

13.184,44

Φόροι-Τέλη

13.926,26

Μεταφορικά

212,73

Έξοδα ταξιδιών

19.153,96

Έξοδα προβολής & Διαφήμισης

37.677,46

Συνδρομές – εισφορές

12.113,44

Έντυπα & γραφική ύλη

4.939,69

Υλικά άμεσης ανάλωσης

343,01

Έξοδα δημοσιεύσεων

318,55

Διάφορα Έξοδα

12.316,15

Έξοδα τραπεζών

582,40
20.786,35
549.659,63
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Στα παραπάνω έξοδα περιλαμβάνονται δικαστικά έξοδα ποσού 15.614,05€ τα οποία δεν
λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των ποσοστώσεων ακαθάριστων εσόδων- διαχειριστικών
εξόδων, βάση του Ν.4481/2017.

Επίσης, στα παραπάνω έξοδα περιλαμβάνονται οι κάτωθι δαπάνες που εντάσσονται στις
κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις του Οργανισμού.

Δαπάνες κοινωνικές-πολιτιστικές 2017
Περιγραφή

Ποσό σε €

Χορηγίες

37.677,46

Έρευνες- μελέτες

26.988,41

Αναλογία μισθοδοσίας για πολιτιστικές δράσεις (Osdelnet κλπ)συνδρομές
ΣΥΝΟΛΑ

79.793,11
144.458,98

Συμπερασματικά, τα διαχειριστικά έξοδα του Οργανισμού ανήλθαν τελικά στα 389.586,60€ χωρίς
τα δικαστικά έξοδα, ενώ με τα δικαστικά στα 405.200,65€.
Η παρακάτω ανάλυση παρουσιάζει τις κατηγορίες εξόδων ανά εξουσία. Από αυτές τις
δαπάνες κάποιες είναι έμμεσες λόγω του ότι δεν μπορούν να καταλογιστούν αμιγώς, είτε στην
κατηγορία της εύλογης αμοιβής είτε σε αυτή της αδειοδότησης. Από το ποσό των 210.999,32€ της
μισθοδοσίας, που αφορά τα διαχειριστικά έξοδα το ποσό των 29.296,40€ αφορά άμεση δαπάνη
της εύλογης αμοιβής και το ποσό των 23.683,84€, άμεση δαπάνη της αδειοδότησης. Το υπόλοιπο
ποσό των 158.019,08€ αφορά έμμεσες δαπάνες και κατανέμεται κατά 93% στην εύλογη αμοιβή
και κατά 7% στην αδειοδότηση. Τα υπόλοιπα διαχειριστικά έξοδα πλην των δικαστικών εξόδων,
αφορούν έμμεσες δαπάνες του Οργανισμού και κατανέμονται επίσης κατά 93% στην εύλογη
αμοιβή και κατά 7% στην αδειοδότηση, όπως στον παρακάτω πίνακα.
Οι έμμεσες δαπάνες είναι οι δαπάνες του Οργανισμού, που δεν μπορούν να επιμεριστούν
είτε στην αδειοδότηση ή στην εύλογη αμοιβή γιατί αφορούν το συνολικότερο λειτουργικό κομμάτι
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Έξοδα 2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΟΥΣΙΑ
ΑΜΕΣΕΣ

Περιγραφή

ΕΜΜΕΣΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΕΥΛΟΓΗ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΥΛΟΓΗ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Αμοιβές & έξοδα
προσωπικού

210.999,32

29.296,40

23.683,84

144.164,14

13.854,94

Αμοιβές & έξοδα
Δικηγόρων

31.702,03

29.482,89

2.219,14

Αμοιβές ελεγκτών
ορκωτών & συμβούλων

17.424,00

16.204,32

1.219,68

Αμοιβές Λοιπών

606,50

564,05

42,46

Αμοιβές Διοικητικού
Συμβουλίου

7.300,00

6.789,00

511,00

Αμοιβές Τρίτων

3.009,90

2.799,21

210,69

Μηχανογραφική
επεξεργασία

3.805,50

3.539,12

266,39

108,00

100,44

7,56

Λοιπές αμοιβές τρίτων

26.214,37

24.379,36

1.835,01

Παροχές τρίτων

13.184,44

12.261,53

922,91

Φόροι-Τέλη

13.926,26

12.951,42

974,84

Μεταφορικά

212,73

197,84

14,89

19.153,96

17.813,18

1.340,78

Συνδρομές – εισφορές

2.653,44

2.467,70

185,74

Έντυπα & γραφική ύλη

4.939,69

4.593,91

345,78

Υλικά άμεσης ανάλωσης

343,01

319,00

24,01

Έξοδα δημοσιεύσεων

318,55

296,25

22,30

Διάφορα Έξοδα

12.316,15

11.454,02

862,13

Έξοδα τραπεζών

582,40

541,63

40,77

19.331,31

1.455,04

310.250,31

26.356,05

Μεταφράσεις

Έξοδα ταξιδιών

Δικαστικές δαπάνες

15.614,05

Αποσβέσεις

20.786,35
ΣΥΝΟΛΑ

405.200,65

15.614,05

44.910,45

23.683,84

Σελίδα
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405.200,65
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2.2.2 Κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα για χρηματοδότηση των
διαχειριστικών εξόδων

Κρατήσεις: Από ποιες πηγές κατηγοριών εξουσιών χρηματοδοτούνται τα
διαχειριστικά και κοινωνικά-πολιτιστικά έξοδα του ΟΣΔΕΛ;
Τα ποσοστά παρακράτησης για την κάλυψη των διαχειριστικών εξόδων του Οργανισμού
είναι τα εξής:
20% στα έσοδα από αδειοδότηση,
10% στα έσοδα από το εξωτερικό και
έως 30% στα έσοδα της εύλογης αμοιβής.
30% στα έσοδα από τόκους
100% από λοιπές κατηγορίες

Κρατήσεις ανά κατηγορία εξουσιών
% επί του
τζίρου

ΤΖΙΡΟΣ

ΕΥΛΟΓΗ

30%

1.152.696,23

345.808,87

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

20%

118.419.20

23.683.84

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

10%

101.711,57

10.171,16

2.722,10

2.722,10

47.036,16

14.110,85

1.422.585,26

396.496,81

ΕΣΟΔΑ

ΛΟΙΠΑ

100%

ΤΟΚΟΙ

30%

ΠΟΣΟ

Με βάση τα παραπάνω, τα διαχειριστικά έξοδα του Οργανισμού, ποσού 405.200,65€
ΟΣΔΕΛ Έκθεση Διαφάνειας 2017
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Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει το ποσοστό της παρακράτησης στην εύλογη αμοιβή να
ανέλθει στο 30,76 % και σε απόλυτο αριθμό σε 354.512,71€ (345.808,87+8.703,84).
(354.512,71/1.152.696,23).
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Όπως προαναφέραμε τα συνολικά διαχειριστικά έξοδα του Οργανισμού ανήλθαν στα
405.200,65€ ποσό μεγαλύτερο των 396.496,81€ κατά 8.703,84€. Η υπέρβαση αυτή
καλύπτεται από ποσό της εύλογης αμοιβής με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό που
αντιστοιχεί σε αυτή, να διαμορφώνεται σε 354.512,71€ (345.808,87+8.703,84).

καλύφθηκαν μέσω των κάτωθι πόρων:
Από
Από
Από
Από
Από

την εύλογη
την αδειοδότηση
το εξωτερικό
τα λοιπά
τους τόκους

ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό
354.512,71€
23.683,84€
10.171,16€
2.722,10€
14.110,84€
405.200,65€

Το ποσοστό παρακράτησης για την κάλυψη των κοινωνικών και πολιτιστικών
δαπανών του Οργανισμού είναι έως 25% από την εύλογη αμοιβή.
Κράτηση για την κάλυψη των πολιτιστικών και κοινωνικών δαπανών

ΕΣΟΔΑ

% επί του
τζίρου

ΤΖΙΡΟΣ

ΠΟΣΟ

ΕΥΛΟΓΗ

12,53%

1.152.696,23

144.458,98

Σύμφωνα με τον Ν.4481/2017 αρ.18 §3, τα δικαστικά έξοδα (15.614,05€) αφαιρούνται
από τον υπολογισμό των διαχειριστικών εξόδων των ΟΣΔ. Συμπερασματικά, τα τελικά έξοδα
ανέρχονται στα 534.045,58€. Από αυτά τα 389.586,60€ αφορούν διαχειριστικά έξοδα και
τα 144.458,98€ κοινωνικά-πολιτιστικά. Τα σχετικά ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:
36,14% υπολογιζόμενα επί των ακαθαρίστων εσόδων (με τα έσοδα επομ. χρήσεων)
37,54% υπολογιζόμενα επί των ακαθαρίστων εσόδων (χωρίς τα έσοδα επομ. χρήσεων).
Κρατήσεις για την κάλυψη διαχειριστικών εξόδων
ΕΣΟΔΑ

% επί του
τζίρου

ΤΖΙΡΟΣ

ΕΥΛΟΓΗ

29,40%

1.152.696,23

338.898,66

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

20%

118.419.20

23.683.84

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

10%

101.711,57

10.171,16

2.722,10

2.722,10

47.036,16

14.110,85

1.422.585,26

389.586,60

100%

ΤΟΚΟΙ

30%

Σελίδα

ΛΟΙΠΑ
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ΠΟΣΟ
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Να δώσουμε έμφαση στο γεγονός ότι αφαιρώντας τα δικαστικά έξοδα το συνολικό ποσό
των διαχειριστικών εξόδων διαμορφώνεται στα 389.586,22€ που είναι ποσό μικρότερο των
396.496,81€ κατά 6.910,21€. Η εύλογη αμοιβή διαμορφώνεται στα 338.898,66€
(345.808,87-6.910,21). Αποτέλεσμα, το ποσοστό επί του τζίρου της εύλογης να αγγίζει το
29,40%.

Με βάση τα παραπάνω, τα διαχειριστικά (χωρίς τα δικαστικά) έξοδα του Οργανισμού,
ποσού 389.586,60€ καλύφθηκαν μέσω των κάτωθι πόρων:

Από
Από
Από
Από
Από

την εύλογη
την αδειοδότηση
το εξωτερικό
τα λοιπά
τους τόκους

ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό
338.898,66€
23.683,84€
10.171,16€
2.722,10€
14.110,84€
389.586,60€

Συμπερασματικά, από τα συνολικά έξοδα, τα διαχειριστικά είναι 405.200,65€, και τα
κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα 144.458,98€. Τα σχετικά ποσοστά επί των ακαθαρίστων
εσόδων, διαμορφώνονται αναλυτικά:
Για τα λειτουργικά έξοδα:
27,42% υπολογιζόμενα επί των ακαθαρίστων εσόδων (με τα έσοδα επομένων χρήσεων)
28,48%% υπολογιζόμενα επί των ακαθαρίστων εσόδων (χωρίς τα έσοδα επομένων χρήσεων).

Σελίδα
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Για τα κοινωνικο-πολιτιστικά έξοδα:
9,78% υπολογιζόμενα επί των ακαθαρίστων εσόδων (με τα έσοδα επομένων χρήσεων)
10,15%% υπολογιζόμενα επί των ακαθαρίστων εσόδων (χωρίς τα έσοδα επομένων χρήσεων).
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2.2.3 Κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα για χρηματοδότηση των
κοινωνικών - πολιτιστικών δαπανών

Κρατήσεις:
Από ποιες πηγές κατηγοριών εξουσιών χρηματοδοτούνται οι κοινωνικές-πολιτιστικές
δαπάνες του ΟΣΔΕΛ;

Το ποσοστό παρακράτησης για την κάλυψη των κοινωνικών και πολιτιστικών
δαπανών του Οργανισμού είναι έως 25% από την εύλογη αμοιβή.

Κράτηση για την κάλυψη των πολιτιστικών και κοινωνικών δαπανών

ΕΣΟΔΑ

% επί του
τζίρου

ΤΖΙΡΟΣ

ΠΟΣΟ

ΕΥΛΟΓΗ

12,53%

1.152.696,23

144.458,98

Με βάση τα παραπάνω, οι κοινωνικές-πολιτιστικές δαπάνες του Οργανισμού, ποσού
144.458,98€ καλύφθηκαν μέσω των κάτωθι πόρων:

Ποσό
Από την εύλογη

144.458,98€

Σελίδα
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ΣΥΝΟΛΟ

144.458,98€
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2.3. Οφειλόμενα ποσά Διανομών
2.3.1 Συνολικό ποσό διανομής που αναλογεί στους δικαιούχους από εισπράξεις του
2017
Τα ποσά των διανομών προέρχονται από τις ταμειακές εισπράξεις του Οργανισμού, που
πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη χρήση. Τα ποσά αυτά δεν περιέχουν φπα. Από τις
εισπράξεις αυτές αφαιρούνται τα έξοδα διαχείρισης και οι δαπάνες κοινωνικού, πολιτιστικού και
εκπαιδευτικού σκοπού. Η διαφορά είναι το ποσό, που διανέμεται στους δικαιούχους.
Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί από τις εισπράξεις του 2017 ανέρχεται στα 676.152,19€.
Μέρος των ποσών αυτών έχει ήδη διανεμηθεί και καταβληθεί μέσα στο έτος 2017, όπως φαίνεται
στην ανάλυση των καταβληθέντων δικαιωμάτων 2017. Αναλυτικά:

Εύλογη Αμοιβή

4%
367.396,96
Τόκοι
27.986,52
6%

Το σύνολο των προς διανομή ποσών που
αφορούν την εύλογη αμοιβή είναι
401.651,25€. Από αυτά τα 367.396,96€
αφορούν εισπραχθέντα ποσά από το 4%,
6.267,78€ από το 6% και 27.986,52€ από
τους
τόκους
των
προθεσμιακών
καταθέσεων.

6.267,78
Αδειοδότηση

Εξωτερικό
17.354,16

Πανεπιστήμια
159.223,94

Φωτοτυπικά
9.636,46
Βιβλιοθήκες
224,39

ΟΣΔΕΛ Έκθεση Διαφάνειας 2017

Από αυτά το 88.061,98€ αφορά ποσό που
εισπράχθηκε από το Press clipping, για το
εξωτερικό
ποσό
17.354,16€,
για
τα
πανεπιστήμια
159.223,94€,
για
τα
φωτοτυπικά 9.636,46€ και τις βιβλιοθήκες
ποσό 224,39€.
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88.061,98

Το σύνολο των προς διανομή ποσών, που
αφορούν
την
αδειοδότηση
είναι
274.500,94€.

Σελίδα

Press Clipping

2.3.2 Συνολικό ποσό διανομής, που καταβλήθηκε κατά το έτος 2017
Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε στους δικαιούχους του Οργανισμού κατά το έτος 2017,
ανήλθε στα 895.447,08€. Από αυτό το ποσό η εύλογη αμοιβή ήταν 795.523,91€, η αδειοδότηση
89.790,21€ και λοιπά ποσά 10.132,96€.

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2017

ΑΔΕΙΟΔΟ

ΕΥΛΟΓΗ
ΑΜΟΙΒΗ

ΛΟΙΠΑ

ΤΗΣΗ

89.790,21

10.132,96

Σελίδα
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795.523,91
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2017
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

30 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΟΣΔ

ΟΦΕΙΛΗ ΣΕ ΆΛΛΟΥΣ ΟΣΔ

4.1.01.14 ΕΥ-BOOKS-Δ ΕΩΣ 2014

ΕΥΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΕΩΣ 2014

4.1.01.15 ΕΥ-BOOKS-Δ- 2015

ΕΥΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 2015

4.1.01.16 ΕΥ-ΒΟΟΚS- Δ 2016

ΕΥΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 2016

4.1.02.14 ΕΥ-BOOKS-E ΕΩΣ 2014

ΕΥΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΩΣ 2014

4.1.02.15 ΕΥ-BOOKS-Ε- 2015

ΕΥΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΔΟΤΕΣ 2015

186.241,21

4.1.02.16 ΕΥ-ΒΟΟΚS-E 2016

ΕΥΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΔΟΤΕΣ 2016

159.659,93

4.2.01.11 ΕΥ-PRESS- Δ 2007-11

ΕΥΛΟΓΗ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 2007-11

1.008,80

4.2.01.14 ΕΥ-PRESS-Δ 2012-14

ΕΥΛΟΓΗ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 2012-14

35.819,57

4.2.01.15 ΕΥ-PRESS-Δ-2015

ΕΥΛΟΓΗ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 2015

312,12

4.2.01.16 ΕΥ-PRESS-Δ-2016

ΕΥΛΟΓΗ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 2016

489,21

4.2.02.11 ΕΥ-PRESS-Ε 2007-11

ΕΥΛΟΓΗ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΤΕΣ 2007-11

26.747,13

4.2.02.14 ΕΥ-PRESS-Ε 2012-14

ΕΥΛΟΓΗ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΤΕΣ 2012-14

80.764,34

4.2.02.15 ΕΥ-PRESS-Ε 2015

ΕΥΛΟΓΗ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΤΕΣ 2015

33.901,03

4.2.02.16 ΕΥ-PRESS-E-2016

ΕΥΛΟΓΗ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΤΕΣ 2016

24.221,75

4.3.01.15 ΕΥ-MAGS-Δ-2015

ΕΥΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 2015

4.3.02.12 EY-MAGS 2007-2012

ΕΥΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 2007-12

4.3.02.14 ΕΥ-MAGS-Ε- 2013-14

ΕΥΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΔΟΤΕΣ 2013-14

4.3.02.15 ΕΥ-MAGS-E 2015

ΕΥΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΔΟΤΕΣ 2015

465,46

4.3.02.16 ΕΥ-MAGS-E- 2016

ΕΥΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΔΟΤΕΣ 2016

10.780,79

6.1.01.14 ΕΥ-AV- 2012-2014

ΕΥΛΟΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 2012-14

10.542,05

8.1.02.14 ΑΔ-ΕΑΠ-Ε 2013-2014

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΑΠ 2013-14

1.205,25

8.1.02.15 ΑΔ- ΕΑΠ-Ε 2015

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΑΠ 2015

7.016,76

8.12.02.17 ΑΔ-ΕΑΠ+ΑΠΚΥ-Ε 2016-17

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΑΠ+ΑΠΚΥ 2016-17

57.000,04

8.2.02.14 ΑΔ-ΑΠΚΥ-Ε- 2011-2014

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΑΠ +ΑΠΚΥ2011-14

69,08

8.2.02.15 ΑΔ-ΑΠΚΥ-Ε 2015

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΔΟΤΕΣ ΑΠΚΥ 2015

8.3.02.15 ΑΔ- ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-Ε 2015

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΔΟΤΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2015

8.5.02.16 ΑΔ-RRO-Ε 2016

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2016

8.5.14 ΑΔ-ΕΞΩ- 2003-2014

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2003-2014

8.5.15 ΑΔ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2015

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2015

996 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ -ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 2015

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 2015

Σύνολα

ΠΟΣΟ
8.874,18
19.228,75
131.464,62
404,04
33.293,35

100,00
7.796,18
32.283,58

15.186,92
6.947,45
330,36
1.699,08
335,27
1.258,78

895.447,08

2.3.3 Η συχνότητα των πληρωμών των διανομών γίνεται μια φορά ετησίως για κάθε κατηγορία

Σελίδα
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εξουσίας την διαχείριση της οποίας έχει αναλάβει ο Οργανισμός.
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2.3.4 Συνολικό ποσό αδιανέμητων με 31/12/2017
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΤΟΣ

ΕΚΠΡ.
ΕΚΔΟΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΚΠΡ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ

ΕΚΔΟΤΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ

Grand Total

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
2017

6.267,78

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
Από Τιμολογημενα/ΜΗ Εισπραχθέντα Λογιστηρίου 19992016

6.267,78

1.265.308,90

2016

1.265.308,90
8.291,26

2017

160.320,39

109.017,87

8.093,86

16.385,12

14.175,70

283.513,96

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
2015

457,09

457,09

2016

0,00

0,00

2017

224,39

224,39

2000-2015 (χωρίς BIP ID)

130.836,60

130.836,60

2000-2015

235.968,04

235.968,04

2016

23.326,98

23.326,98

2017

17.354,16

17.354,16

Σελίδα
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ΕΣΟΔΑ από RRO
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MAG
2013

2.233,20

3.037,15

5.270,34

2014

2.686,31

3.653,39

6.339,70

2015

4.076,25

5.543,69

0,00

9.619,94

2016

25.477,98

17.325,03

1.734,40

44.537,40

2017

34.354,37

23.360,97

3.037,65

60.752,99

ΤΥΠΟΣ
1999-2006

259.883,55

259.883,55

2012-2014

0,00

2015

0,00

0,00

2016

1.734,40

1.734,40

3.037,65

60.752,99

2017

34.354,37

23.360,97

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 2017
ΕΑΠ
ΑΠΚΥ
DEREE
PRESSCLIPPING

0,00

0,00

25.600,00

25.600,00

0,00

0,00

88.061,98

88.061,98

2.542.196,31
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Αδιανέμητα
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2.3.5 Συνολικό ποσό που αναλογεί στους δικαιούχους και δεν τους έχει ακόμη καταβληθεί, με κατανομή ανά κατηγορία
εξουσιών, την 31η Δεκεμβρίου 2017. Γίνεται αναφορά στα ποσά για τα οποία έχει γίνει διανομή αλλά δεν έχουν πληρωθεί
ακόμα.
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

AV Total
Books

Books Total
Press

ΟΣΔΕΛ Έκθεση Διαφάνειας 2017

ReasonYear
1996-2002
2002-2006
2006-2011
2012-2014
2015-16

kkShortDescr
6.1.01.14
6.1.01.14
6.1.01.14
6.1.01.14
6.1.01.15
6.1.01.16

1999
2000-03
2004
2005-06
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

4.1.01.14
4.1.01.14
4.1.01.14
4.1.01.14
4.1.01.14
4.1.01.14
4.1.01.14
4.1.01.14
4.1.01.14
4.1.01.14
4.1.01.14
4.1.01.14
4.1.01.15
4.1.01.15
4.1.01.16

2007-11
2012-14
2015-16

4.2.01.11
4.2.01.14
4.2.01.15

Συμβασιούχοι
Bonus

Mandate2

Bonus
Μη
συμβασιούχοι
Διανομή
8.730,12
15.049,55
6.486,51

Type A
Διανομή

Διανομή
1.889,50

665,72
1.976,33
1.260,12
3.902,17

2.157,19
5.385,23
8.327,53
17.759,45

36.775,31
1.660,33
84.985,19
123.420,83
777,89
1.917,45
11.216,76

1.430,06
4.485,91
3.520,64
4.945,40
7.526,09
13.310,32
12.755,94
20.579,98
32.491,75
23.908,86
13.071,17
19.268,28
11,45
60.752,64
218.058,49
16.031,84
47.351,05
17.130,05

30.266,18
94.839,76
207.719,41
184.260,06
180.518,69
226.650,65
373.357,63
291.335,82
348.245,22
492.809,79
310.116,16
85.520,82

3.081,01
3.081,01

2.795.374,01
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Source
AV

OpenTrans
Ανεξόφλητα

Σελίδα

Sum of SumOfWrite_Money

4.2.01.16
Press Total
License

13.912,10
2016

8.12.01.17
8.5.01.16

License Total
Mags

2013-15

4.3.01.15
4.3.01.16

Mags Total
Grand Total

7.291,76
7.291,76
148.526,86

32.577,15
113.090,10
10.458,60
316,00
10.774,60
29.100,13
12.545,03
41.645,16
401.327,80

3.877,51
3.877,51

6.958,52

2.825.640,19

ΕΚΔΟΤΕΣ

Books Total
License

ReasonYear
2000-03
2004
2005-06
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

kkShortDescr
4.1.02.14
4.1.02.14
4.1.02.14
4.1.02.14
4.1.02.14
4.1.02.14
4.1.02.14
4.1.02.14
4.1.02.14
4.1.02.14
4.1.02.14
4.1.02.15
4.1.02.15
4.1.02.16

2006
2007
2008

8.1.02.14
8.1.02.14
8.1.02.14
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Mandate

Type A

Type B

Μη
συμβασιούχοι
307,05
805,70
55.143,54
58.636,21
72.478,46
87.281,25
82.607,63
96.820,02
123.792,47
79.273,17
21.473,50
326,49
23,30
248,55
679.217,34
1.961,28
105,35

46,18
7,93

Συμβασιούχοι
224,35
878,52
3.867,95
5.998,81
7.248,84
9.388,33
6.493,53
20.405,92
45.245,32
31.995,70
17.290,13
16.210,32
5.795,04
72.468,97
243.511,73
177,64
86,40
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Source
Books

OpenTrans
Ανεξόφλητα

Σελίδα

Sum of SumOfPubMoney

2013
2014
2015
2016
License Total
MAG

MAG Total
Press

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013-15

4.3.02.12
4.3.02.12
4.3.02.12
4.3.02.12
4.3.02.12
4.3.02.12
4.3.02.14
4.3.02.15
4.3.02.16

2007-11
2012-14

4.2.02.11
4.2.02.11
4.2.02.14
4.2.02.11
4.2.02.15
4.2.02.16

2015-16

Press Total
RRO

2015
2016

RRO Total
Grand Total
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713,34
761,25
590,58

27,91
31,90
38,78

1.000,08

352,44
51,95
297,30
32,48
306,10
122,41
249,28
576,82
341,19
2.482,67
69.702,08
42.015,96
56.715,96
61.208,13
32.884,25
9.435,26
469,98
202,98
264,43
272.899,03
185.801,19

1.059,17
844,18
0,00
20.293,94
20.293,94

7.035,24

49,62
35,81
331.694,40

142,23
156,78
133,26
10,12
165,90
2.100,85
1.282,29
1.653,54
989,46
4.367,28
1.167,69
6.106,61
41.089,56
59.629,61
599,81
361,56
511,18
624,26
324,18
98,54
19.331,90
7.453,13
9.709,58
39.014,14
7.451,24
7.114,44
13.207,50
3.883,52
33.751,64
24.281,43
89.689,77

1.286.293,44

671,95
671,95
432.517,20

145.807,78

8.2.02.15
8.5.02.16
20.293,94

7.035,24
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2012

8.1.02.14
8.1.02.14
8.1.02.14
8.2.02.14
8.1.02.14
8.2.02.14
8.1.02.14
8.2.02.14
8.1.02.14
8.2.02.14
8.1.02.15
8.2.02.15
8.12.02.17

Σελίδα

2009
2010
2011

2.3.6 Τα ποσά που δεν έχουν καταβληθεί αφορούν κατά πλειοψηφία, μη συμβασιούχους
δημιουργούς και εκδότες του Οργανισμού, για τους οποίους δεν υπάρχει σύμβαση ανάθεσης που
θα έδινε την δυνατότητα να προχωρήσει η πληρωμή τους.

2.3.7 Στα μη διανεμητέα ποσά εντάσσονται τα έξοδα διαχείρισης του Οργανισμού και οι δαπάνες
κοινωνικού-πολιτιστικού σκοπού. Τα συγκεκριμένα ποσά αναλύονται διεξοδικά στην § 2.2.1 της
παρούσας έκθεσης.

2.3.8 Σχέσεις με άλλους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης
Ο Οργανισμός είναι τακτικό μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα Αναπαραγωγής
(IFRRO) και είναι συμβεβλημένος με τους δικαιούχους σε χώρες από όλο τον κόσμο μέσω
συμβάσεων αμοιβαιότητας. Οι τύποι των συμβάσεων μας με το εξωτερικό είναι δυο κατηγοριών:
Οι συμβάσεις τύπου Α με τις οποίες συμφωνείται ότι τα έσοδα που εισπράττονται από
τους συμβαλλόμενους Οργανισμούς,

θα διανέμονται σύμφωνα με τον εκάστοτε

κανονισμό διανομής στους δικαιούχους αφού πρώτα παρακρατούνται τα ανάλογα
διαχειριστικά έξοδα. Οι κρατήσεις σε αυτές του τύπου τις συμβάσεις ανέρχονται στο 10%
και αφορούν τα διαχειριστικά έξοδα του Οργανισμού.
Οι συμβάσεις τύπου Β με τις οποίες συμφωνείται ότι τα έσοδα που εισπράττονται από
τους συμβαλλόμενους Οργανισμούς, θα παρακρατούνται και θα διατίθενται σύμφωνα με
τον κανονισμό διανομής του εκάστοτε Οργανισμού.
2.3.8.1. Κατά το έτος 2017 ο Οργανισμός έλαβε τα ποσά που αναφέρονται παρακάτω, από
Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης με τους οποίους έχει συνάψει συμβάσεις τύπου Α. Το
συνολικό ποσό που εισπράχθηκε αφορά αδειοδότηση, ανήλθε στα 19.282,40€ και στο οποίο
παρακρατήθηκε ποσοστό 10% για διαχειριστικά έξοδα. Το καθαρό ποσό, που θα κατευθυνθεί
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

10% ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ACCESS CANADA

50,54

5,05

45,49

COPYRIGHT AGENCY AU LTD

868,88

86,89

781,99

9.014,68

901,47

8.113,21

155,77

15,58

140,19

AUTHOR'S LICENSING-UK

2.094,52

209,45

1.885,07

REPROBEL BELGIUM

3.472,16

347,22

3.124,94

COPYDAN

3.625,85

362,59

3.263,27

0,00

0,00

19.282,40 1.928,24

17.354,16

THE COPYRIGHT AGENCY LTD UK

COPYRIGHT CLEARANCE CENTER-USA

SABAM
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3. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ
3.1

Γενικές πληροφορίες

Ο ΟΣΔΕΛ, σύμφωνα με το καταστατικό του και ακολουθώντας αντίστοιχα ευρωπαϊκά και
διεθνή πρότυπα, στηρίζει και ενισχύει οικονομικά πολιτιστικές πρωτοβουλίες προς όφελος των
μελών του και του κοινωνικού συνόλου.
Η διαδικασία ενισχύσεων ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Πολιτιστικών Χορηγιών, ο οποίος
καταρτίστηκε πρόσφατα από το ΔΣ του ΟΣΔΕΛ με σκοπό να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την
αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των επιδιωκόμενων πολιτιστικών σκοπών.
Στο πλαίσιο των πολιτιστικών του σκοπών ο ΟΣΔΕΛ ενισχύει οικονομικά ή συνδράμει σε:
Δράσεις που ενισχύουν τη φιλαναγνωσία.
Δράσεις δημιουργών και εκδοτών που ενισχύουν τη διάδοση ελληνικών έργων στο εξωτερικό.
Πρωτοβουλίες νέων δημιουργών που στοχεύουν στην επιμόρφωση/εκπαίδευση, στους τομείς
του πολιτισμού, των Γραμμάτων και των Τεχνών.
Έρευνες που βοηθούν στην καταγραφή και ανάλυση

των δεδομένων που αφορούν

την αγορά του βιβλίου.
Εκδόσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην καλλιέργεια κουλτούρας υπέρ της
προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ή στην καταπολέμηση της παράνομης αντιγραφής
Έργων του Λόγου.
Βραβεύσεις νέων δημιουργών, μεταφραστών και δημοσιογράφων για έργα και επιδόσεις
εξαιρετικής αξίας και ειδικού βάρους.
Επιστημονικά συνέδρια που προωθούν τους σκοπούς του ΟΣΔΕΛ αλλά και συμβάλλουν
γενικότερα στην ανάπτυξη των Γραμμάτων και των Τεχνών.
Προγράμματα που προωθούν την εθνική βιβλιοπαραγωγή εκτός Ελλάδος μέσα από διεθνή
fora και εκθέσεις.

Μη εμπορικές εκδόσεις με σημαντική πολιτιστική αξία.
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Σελίδα

χώρα μας.

59

Πολιτιστικές δράσεις που ενισχύουν το έργο του ΟΣΔΕΛ και προάγουν τον πολιτισμό στη

Καλλιτεχνικές, επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις με αντικείμενο τo βιβλίο και τους
δημιουργούς.

Επιπλέον, με απόφαση του ΔΣ καθορίζεται ένα ετήσιο διαθέσιμο ποσό για οικονομικές
ενισχύσεις σε σωματεία συγγραφέων και εκδοτών βιβλίων που δραστηριοποιούνται με σκοπό
την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των συγγραφέων και των εκδοτών βιβλίου.
Κριτήρια για την οικονομική ενίσχυση είναι η αντιπροσωπευτικότητα του σωματείου με μέλη που
είναι και μέλη στον ΟΣΔΕΛ, η ποιότητα και αποτελεσματικότητα των δράσεων των τελευταίων
τουλάχιστον τριών ετών και η τήρηση των κανόνων και διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος για
τη λειτουργία των οργάνων του σωματείου.

3.2 Δράσεις – χορηγίες 2017

3.2.1. Ποσά που δαπανήθηκαν και προέλευσή τους
Το συνολικό ποσό που διατέθηκε το έτος 2017 για πολιτιστικές δράσεις ανήλθε στο ποσό των
Ευρώ 144.458,98 και χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από αντίστοιχη κράτηση επί των εσόδων
της εύλογης αμοιβής. Σε ποσοστιαία βάση η κράτηση ανήλθε στο 12,53% των εσόδων της
εύλογης. Τα έξοδα διαχείρισης του οργανισμού εμπεριέχονται στα γενικά λειτουργικά του έξοδα
και δεν είναι εφικτός ο ακριβής προσδιορισμός τους.
3.2.2 Πολιτιστικές Δράσεις
Για το έτος 2017 επιχορηγήθηκαν οι ακόλουθες πολιτιστικές δράσεις:
α. Φορέας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
Δράση: Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Η μετάφραση της γαλλικής λογοτεχνίας στην
Ελλάδα και την Κύπρο (19ος – 21ος αιώνας). Χρόνος υλοποίησης 8-9 Δεκεμβρίου 2016.

μελετητές από διάφορα Ευρωπαϊκά και μη Ανώτατα ακαδημαϊκά και Πολιτιστικά Ιδρύματα: το
ΟΣΔΕΛ Έκθεση Διαφάνειας 2017
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Ποσό: 1.000 Ευρώ.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Ανώτατη Σχολή
Καλών Τεχνών Ελλάδος, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Paul-Valéry ΙΙΙ–Montpellier (Γαλλία), το Εθνικό
Πανεπιστήμιο της Σεούλ (Ν. Κορέα), και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τις εργασίες του συνεδρίου
έκλεισε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.
β. Φορέας: Ένωση Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝΕΛΒΙ).
Δράση: Διαβάζω & Αλλάζω. Χρόνος υλοποίησης:

όλος ο Απρίλιος με κορύφωση την

Ημέρα του Βιβλίου, 23 Απριλίου 2017.
Ποσό: 4.000 Ευρώ.
Στα πλαίσια του εορτασμού της Ημέρας του Βιβλίου η δράση «διαβάζω & αλλάζω» έχει
καθιερωθεί ως θεσμός για το βιβλίο και τη φιλαναγνωσία με ολοένα αυξανόμενη απήχηση.
Περιλαμβάνει πληθώρα εκδηλώσεων που οργανώθηκαν για την προώθηση της ανάγνωσης και
του βιβλίου γενικότερα.
γ. Φορέας: Κύκλος Ποιητών.
Δράση: 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών. Χρόνος υλοποίησης 18-23 Σεπτεμβρίου
2017.
Ποσό: 5.000 Ευρώ
Το 3ο Διεθνές συνέδριο Ποίησης Αθηνών φιλοξένησε 20 ξένους και 50 ‘Έλληνες ποιητές.
Ποιητικά αναλόγια στήθηκαν σε κεντρικά μουσεία της Αθήνας (Μουσείο Ακρόπολης, Μπενάκη,
Κυκλαδικό, Βυζαντινό), σε περιφερειακούς δήμους (Πειραιάς, Αιγάλεω, Καισαριανή, Περισσός,
Νέα Σμύρνη κ.ά.), ακόμα και στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνας.

δ. Φορέας: Εταιρεία Συγγραφέων.
Δράση: Απονομή των Βραβείων της Εταιρείας Συγγραφέων. Χρόνος υλοποίησης 23
Νοεμβρίου 2017.

εκδήλωση απονεμήθηκαν τα λογοτεχνικά βραβεία
ΟΣΔΕΛ Έκθεση Διαφάνειας 2017

«Διδώ Σωτηρίου», βραβείο «Δαίδαλος»,
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Ποσό: 5.000 Ευρώ.

βραβείο «Γιάννη Βαρβέρη» για πρωτοεμφανιζόμενο ποιητή, βραβείο «Μένη Κουμανταρέα» για
πρωτοεμφανιζόμενο μυθιστοριογράφο.
ε . Φορέας: Ελληνικό Τμήμα ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου.
Δράση: Διεξαγωγή του 36ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΙΒΒΥ (International Board on Books
for Young People). Χρόνος υλοποίησης: 30 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2018.
Ποσό: Για το έτος 2017, 1.000 Ευρώ για έξοδα διοργάνωσης έναντι συνολικού ποσού
5.000 Ευρώ.
Το συνέδριο θα έχει θέμα «East meets West around Children’s Books and Fairy Tales». Τα οφέλη
από τη διοργάνωση του συνεδρίου της

ΙΒΒΥ είναι πολλαπλά σε επιστημονικό, πολιτιστικό,

οικονομικό επίπεδο. Τα συνέδρια της ΙΒΒΥ, που γίνονται ανά διετία σε διαφορετική χώρα, είναι οι
σημαντικότεροι τόποι συνάντησης των μελών της ΙΒΒΥ και όσων ασχολούνται με τα παιδικά
βιβλία και την προώθηση της ανάγνωσης.
στ. Φορέας: Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ).
Δράση: Ημερίδα με θέμα: «Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Πνευματική Ιδιοκτησία». Χρόνος
υλοποίησης: 14/12/2017.
Ποσό: 1.677,46 Ευρώ.
Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), η Εθνική Βιβλιοθήκη και ο ΟΣΔΕΛ διοργάνωσαν
την ημερίδα με τίτλο «Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Πνευματική Ιδιοκτησία η οποία πραγματοποιήθηκε
με επιτυχία στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

3.2.3

Οικονομικές Επιχορηγήσεις

Βάσει του άρθρου 5.2 του Κανονισμού Χορηγιών του ΟΣΔΕΛ διατέθηκαν για το έτος 2017 στους
κάτωθι φορείς τα εξής ποσά:
α. Φορέας: Εταιρεία Συγγραφέων.
Ποσό: 10.000 Ευρώ.

Σελίδα

Ποσό: 10.000 Ευρώ.
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β. Φορέας: Ένωση Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝΕΛΒΙ).
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3.2.4. Άλλες πολιτιστικές δράσεις του Οργανισμού
Ο ΟΣΔΕΛ πέρα από την οικονομική ενίσχυση τρίτων προβαίνει και ο ίδιος με δική του
πρωτοβουλία σε πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις. Η πιο σημαντική και πάγια πολιτιστική
δράση του ΟΣΔΕΛ είναι η δημιουργία και λειτουργία της βάσης βιβλιοπαραγωγής ΟΣΔΕΛΝΕΤ για
την οποία καταναλώνει σημαντικό χρόνο το μόνιμο προσωπικό του ΟΣΔΕΛ. Παράλληλα ο ΟΣΔΕΛ
προβαίνει σε ενέργειες για την καταπολέμηση της πειρατείας, συμμετέχει σε διεθνείς ενώσεις και
συνέδρια και πραγματοποιεί έρευνες σχετικά με την αναπαραγωγή έργων του λόγου. Για την
υποστήριξη και υλοποίηση των πολιτιστικών δράσεων Ειδικότερα ο ΟΣΔΕΛ δαπάνησε τα
ακόλουθα ποσά:

1. ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ

26.988,41

2. ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ

70.333,11

3. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

9.460,00

Σελίδα
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Το σύνολο των παραπάνω δαπανών ανέρχεται σε 106,781,52 Ευρώ.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τα Μέλη του Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ»

4. Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ» (ο Συνεταιρισμός), οι οποίες
αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της
έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη
χρηματοοικονομική του επίδοση και τις ταμειακές του ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία
αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν. 4481/2017.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
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Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται
περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών
Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Συνεταιρισμό σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για
Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο
των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα
Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και
κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
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Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού δεν έχουν εξεταστεί
από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007-2017. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των
χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο Συνεταιρισμός δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των
πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό
έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό
µας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την σε εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης
που τυχόν απαιτείται.
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Έμφαση Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής :
1) Στις σημειώσεις Δ-2 και Δ-12-β του Προσαρτήματος όπου περιγράφεται ότι : Το ποσό τoυ
λογαριασμού του Παθητικού Υποχρεώσεις/ Έξοδα χρήσεως δουλευμένα, ευρώ 7.670.789,50 αφορούν
το υπόλοιπο των υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού σε δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων, που
προέκυψε από την κλειόμενη και από τις προηγούμενες χρήσεις. Σχετικά με τον λογαριασμό αυτό
σημειώνουμε τα εξής :
Έως και την χρήση 2014, δεν υπήρχε αναλυτική λογιστική κατάσταση ( ισοζύγιο), ανά κατηγορία και ανά
δικαιούχο των δικαιωμάτων με αντίστοιχη συμφωνία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής. Από την
προηγούμενη χρήση 2016 έχουν δημιουργηθεί αναλυτικές καταστάσεις, από τα στοιχεία που
αντλήθηκαν εκ των αρχείων, που τηρεί το τμήμα μηχανογράφησης του Συνεταιρισμού. Κατά την
εκτίμηση μας, η λογιστική παρακολούθηση των ανωτέρω λογαριασμών, παρά των συνεχόμενων
βελτιώσεων που έγιναν στις χρήσεις 2015 έως και 2017, χρήζει περαιτέρω βελτιώσεων όσον αφορά τα
στοιχεία των ετών 2014 και πριν, ώστε να διασφαλίζεται η λογιστική ορθότητα και ο λογιστικόςδιαχειριστικός έλεγχος των αναλυτικών δεδομένων.
2) Στην σημείωση Γ-13 του Προσαρτήματος όπου περιγράφεται ότι : Υπάρχουν δικαστικές
εκκρεμότητες υπέρ και κατά της εταιρίας με τρίτους. Η τελική έκβαση των υποθέσεων αυτών δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις
οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις υποθέσεις αυτές.
Στην γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.

Άλλο Θέμα
Η διανομή των δικαιωμάτων και η υπέρβαση των εξόδων διαχείρισης ως ποσοστό επί των ακαθάριστων
εσόδων του οργανισμού από δικαιώματα, θα πρέπει να εγκριθεί, στα πλαίσια έγκρισης των
Οικονομικών Καταστάσεων, από την προσεχή Γενική Συνέλευση των Μελών.

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
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Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας του Συνεταιρισμού να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει
τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της
λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να
ρευστοποιήσει τον Συνεταιρισμό ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική
εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
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Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν. 4481/2017, όπως και για εκείνες τις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις,
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση
συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται
σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα
ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και
θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα
επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

•
•

•

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα
του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
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•

Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες
που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή
και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η
απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Συνεταιρισμού.
Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του Συνεταιρισμού να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση
ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή
εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της
έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ο
Συνεταιρισμός να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.

Σελίδα
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση ειδικής έκθεσης για τη χρήση
των ποσών που δαπανώνται για τους σκοπούς των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών
υπηρεσιών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν. 4481/2017
σημειώνουμε ότι:

α) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για τον Συνεταιρισμό Περιορισμένης
Ευθύνης «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ» και το περιβάλλον του, δεν
έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στις οικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται στην ειδική
έκθεση για τη χρήση των ποσών που δαπανώνται για τους σκοπούς των κοινωνικών, πολιτιστικών και
εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Μαρούσι , 4η Ιουνίου 2018

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ
Ανεξάρτητο Μέλος της AGN International

Θεόδωρος Δ. Δεληγιάννης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Ελεγκτή 31341

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Εταιρείας : 146
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Βλαχερνών 10, ΤΚ 151 24 - Μαρούσι
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Για το Δ.Σ.

Ο Γραμματέας

Καρατζάς Αντώνιος

Κατσουλάρης Κωνσταντίνος
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O Πρόεδρος
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